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Es steht sc hl echt Uni unsere Sache 

Die Finsterni~s nimmt zu 

Die Kräfte nehmen ab. 

Jetzt nachdem wir soviele Jahre 
gearbeitet haben, sind wi r i n 

schwieriger Lage als am Anfang 
Der Feind steht stärker da 

als jemals, seine Kräfte 

scheinen gewachsen . 

Er hat ein unbesiegbares 

Ansehen angenommen . 

Wir haben aber Fehler gemacht, 

es ist nicht zu leugnen. 

Unsere Zahl schwindet hi n . 

Unsere Parolen sind in 

Unordnung . 

Ein Tei l unserer Wörter 

Hat der Feind verdreht bis 

zur Unkenntlichkeit . 

\vas ist jetzt falsch von 

dem, WaR wir ~esagt haben, 

Einiges oder Alles? 

Auf wem rec hnen wir noch? 

Stnd wir Übrichgebliebene, 

herausg'eschleudert a us dem 

lebe~digen Fluss? 

Werden wir zurück 

blei ben, keinem mehr 

verstehen und von keinem 

verstanden? 

Müssen wir Glück 

haben ) 

So fragst du o Erwarte 

Du fragst mich, 
was soli ich run? 
Und ich sage: 
Lebe wild und gefaehrlich. 
Artur 

keine andere Antwort als die 

deine 

B.Brecht. ROND BRIEF. 0 



Hallo! 

Dat wat je nu in handen hebt is de "rondbrief". Deze rondbrief zal enige 
malen gaan verschijnen en is een aanloop naar een discussie- weekend, 
eind september te houden (o.v.b. ) 
De vorm van het gepleegde verzet bij de ontruiming van het W.N.C. heeft 
ook in eigen kring een hoop kritiek losgemaakt. De vraag ~aar een eva
luatie van de axie (en van alle as pecten die ermee same nhangen) en he t op
zoek zijn naar perspec tieven voor wat o .a. betreft de kraakstrijd . Dit komt 
in veel persoonlijke gesprekken en in geschreven stukken tot uitdrukking. 
Het diskussie weekend en deze r ondbr ief zijn een poging om hie r meer 
gestruktureerd uitdrukking aan te geven. 
De ideeHn over dit weekend zijn ontstaan vanuit mensen va n de steungroepen 
samen met een groep arrestantes. Deze groep is ook met het idee ge komen 
om het weekend te verdelen in een dag me t een meer evaluerend karakter en een 
tweede dag waar de vraag "hoe nu verder " centraal staat . 
De functie van deze rondbrief zou moeten zijn dat zij de kommunicatie
vorm gaat worden waar in een ieder zij n/ haar ei i n de voorbereidingen en 
daarmee in de uiteindeli j ke diskussie kwijt ka n. 
Er is voo r gekozen om de gebeurtenissen ro nd om het W.N. C. als rode draad 
te nemen om hiervan vrij konkreet de goede kanten als ook de gemaakte 
foute n te kunnen bespreken. Een aa nta l groepen gaan hie rvoor onderwerpe n voor
bereiden die tezamen de aspecten van de W.N.C . axie vormen . Overigens zal 
niet alleen over deze axie worden gesproken, ook andere axie's uit het 
verleden zullen kunnen worden besproken. 
Hiernaast gaan er groepen bezig met het bekijken va n de mogelijkheden voor 
(lange re termijn) ontwikkeling, wat betreft strijd e n aspecten die hieraa n 
verwant zijn . 

De thema's waarvoor gekozen is en die voorbereid worden zi jn de vol gende: 
* de ge beurtenissen op 26 me i 
* functioneren van de steungroepen. 
* bajes en bajesstri jd. 
* verklaarder*s en hoe hier mee om te gaa n, o . v . b . 
* proces o . v.b . 

De punten o . v .b. wil zeggen dat nog niet duidelij k is of deze ook voor
bereid zullen gaan worden. Deze pun ten zullen de ee r ste dag besproken gaa n 
worden in groepjes. 
De tweede dag willen we bespreken "hoe nu verder te gaan !!. Thema's zijn : 
* (kraak) strijd en perspectie f. 
* ontruimingen in de toekomst 
* a rt 140 en repressie o .v.b. 

De r ol van de r ondbr ief in dit al zou dus als een soort platform moeten 
zijn. Idee~n , gedachtes en kr itieken kunnen hierin worden gespuid waardoor 
mensen de verschillende discussie thema's meer richti ng kunne n geven en aan 
kunnen geven wat zij belangr ijk ,vinden . Natuurlij k kun nen mensen ook kritiek 
leveren op de nu voorgestane vorm. 
He t mag duidelijk zi j n dat zonder de inzet en ' t meedenken van mensen i n het 
land, het erg moeil ijk wordt om een goed weekend te houden. 
Wi j hopen dat het stuk van de steungroep Groninge n in ee r ste instant i e 
genoeg houvast biedt zodat de knelpunten rondom een aantal thema ' s duidelijker 
worden. Nogmaals, reaktie's e n bijdragen zi jn gewenst wil de diskussie ook 
werkelijk wat worden. 
Er zijn veel mensen die er bewust voor gekozen hebben om niet aa n de axie 
mee te doen. Hun redenen kunnen echter van evengroo t belang zij n om de dis
kussie vollediger t e voeren. 
De bedoeling van deze rondbrief is niet dat zij in verschillende openbare 
gelegenheden komt te liggen. We willen de diskussie semi openbaar voeren . 
Het is dus de bedoel ing dat mensen elkaa r persoonl i jk uitnodigen. 

_. 
= -CD 

== Sï ca 

Hiermee houden we een beetje zicht op wie -er komt en zullen diegenen die 
komen zich ook daadwerkelijk betr okken voelen. 
Wij hebben niet de illusie dat deze rondbrief vol ledig en van bijzonder 2 
hoogstaande kwalitei t is . Zon , stress e.a . perikelen zijn hier de bet aan . 



W;1:1rOI11 wiJ deze d:lg de b:lrrlcades opwerpen en st:1c1svernlellngproJectcn 
ililnV<lltcl1! 

H.1t is el' eigenl ijk lIIis ,lis ient,ll1 d d ie honge r he~ft brood lIeemt v.l1l ielll,lnd 
die zich el!nlh,rtvervetting zit te VI'c tell . En ,li s eell r"lk loze een huis G.l,H 

gebruikelI van ielll.1l1d die tien huizen heef t en ze lèat verkro tte n of slopen. 
Iloe kun je spreken over rech tv.l~ rdi gheid als el' mensen va !! hOllger sterve Il 
in een wereld waar nog nooit voedsel te kort is geweest. 

- ' "ij leven in nederland in een zg n, rechtsstaat, h'at i:1 de prakt ijk inhcud 
, dat : 

- vluchtelingen en asielzoekers in ge vangenissen (op)gevangen worden; 
- de politie ongestl'aft mensen schof fe ert , mishandel d en vermoord; 
- de ntillistel'-president en andere hog e pie fen, vrij"el ongehinderd 
frauderen en belasting ontduiken; 
- mensen 24 uur vastzitten als ze hakenkru ise n overkalkelI Ont die zo 
onleesbaar te maken; 
- speculanten (zoals de p.g.g .m .) ongestraf t panden slopelI en krakers late n 
mish~ndelen door knokploegen; 
- b~drijven ortgestoord het mil ie u kunnen ve rnietigen. 

rechtscl'de in dit land heef t niets te maken met rechtvè : rdigheid, mdar 
fi€eft alleen tot doel om de hu idige bezit- en mè chts-verhoudinger. te 
beschermen. De rechterlijke macht en polit ie zijn dan ook niets anders dèn 
een onderdrukkings apparaat in dienst van de heersenda kl2sse. 

DEZE RECHTSORDE IS DE ONZE NIET . 

Wij t r ek ke n ons dan ook niets aa n van een "gerech telijk vennis" en zullen 
.' dan ook onze panden niet verlaten . 

Wij proberen ons lever. in eigen hand te nemen en zeI; :e bepalen hoe wij 
leven en hoe we met andere men se n omgaan , zo nde r autcr i teit en 
onderdrukking. Samen le ven en werken op basis van gelij~wGè.rdigheid . Je 
moet de dingen niet doen omdat iedereen ze doet of omdat ze je worden 
·opgelegd . Je hebt elk momen t zelf de verantwoordelijkhe id om keu zes te 
.maken en dan ook te staan voor de oevolgen van die keuzes en deze niet uit 
'de weg te gaan . Konkreet houdt dit-i n dat wij ons v er zet t! ~ tegen : 
- onderdrukking : zwarte mensen door witten , vrouwen door mannen, knechten 
door bazen, dieren door mensen , etc; 

vernietiging van de ~iereld: ver vuiling. uitputt ing, mil iëari sme , etc; 
. verspilling van grondstoffen, energie , leven , mi'ieu; en andere 
misstanden d ie daar mee samenhangen. 
Dit verzet heeft directe consequenties voor de inrichting .an ons dagelijks 
leven . wij geven di t o . a. inhoud dcor de manier waarop wij ·.'o nen: als groep 
in met 2', 3', 4' - hands materialen opgebouwde ruimte, en ingericht met 
vee l creativite i t en vrijheid, En docr de gemeenschappel ij~ e ruimt es die 
wij hebben gecre~erd waarin allerlei voorzieningen zijn ge.estigd die 
onafhankel ijk en niet- colMlerc ieel zijn, zodat oo~ mensen me t weinig geld 
ergens terecht kunnen . '1oor deze iceeën, waa r van Vii j GenkEr, CJ t Z~ ·"e I 
rechtvaardig zijn , zijn wij bere ic te vechten . Daar voor gaan wij vandaaQ de 
straat op , 

WIJ hebben borricddes voor het W./I .C. opgeworpen en deze ,ullen verdedigd 
worden tot on~ de gorantie i s gegeven dot we hier kun nen blijven werken en 
wonen . Oddrnadst worden er ook stadsvernielingsprojecten aangevallen . 

Wij zijn vc_arlJercid op een verdere hetze vJn d~ pen die za t vo lQe n op OIlS 

verzet. De kranten zullen weer vol staan van hal ve "'Jarheden , le uge n:; en 
onvollp.cJig~ en een~ijdlge verslagen. I/ees kritisch en geloof no oit zonder 
meer wat ze schrijven. 
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(en '1~n G~ pijlen '/ dn ~t;:ll: ecotloml~ch(! orde I:; hl:t Jljo. ciljcmJulIIsrccht. Oe 
v.~.""'!l~ ale feitclijr. lCJcl.lchoorl aan al haar lJc.,..oonstcrs/crs . is vcrdcclu onuur 
een ;::Hr 'r:cnsen', die er Ime doen wal hen goed dunkt en IfI~cstal i~ Uilt niet 
lc· .. eel 9~dL Delf .... erdeling van de aar<Jc is cr in uclilllC)rijkc n~lt,! 

';E:"rtnt'f?Orde I i j~ ... oor del t 3/4 va n de ITcnsh~ id honger I i ju t tHw i j I cr n'C!!!' tI.l!! 
l$~f"I?ooe1 vC>!óHl is , dat trP.:nsefl dak loos zijn lcrwtjl ct veel gebouwen leeC) st.:aan 
E::1 Is o'jk f!en van C:e tJelangrlJkste oondr.en van de ultput,ting en verrl1cliglnlj 
van het Icc:tDll ieu . 
o:,k In Cronlr.qcn wQrd~n wC hicrn"Cc gcconfrontl!crd. (nt.c lc ~hclltlcrs~ ueral en 
.. ·a~ er net hl?l l7'Iilieu (bij v . clgrunol, su ir.crun ic) en de inrlclitloCJ VillI de stad 
(bijv. ç.sunle . p.l.l . • p.g.g.m.) gebeurt. 
net i< . H.C. Is een '1co r~e:d van hoe dit Herkt. Oe p.g.q.fO. wordt door I.:hantage 

l en zrdere pressie e ;?enaar van de geoolM'Cn ef' gaat cr vervolgens naar holrtelust 
In slopen O.raü ·/ r ij rnr.en heet dat ). Ze zijn ni e t in de gehouwen yC\'nl el'csseeru 
;:".!ar in de ple~. en d'=! daar te bouwen kantoren o. i .d., kortom hel geld ..Jat zc 
Haln kunr!.!n verdicr~n. Toen de k.raak val! hel W. II.C. da:lr In J985 ecn stokje 
voor sta, wts de p.g.g.m. filet te beroerd 0111 eel! ktlokplc1cg up cic I1Ît: UWC 

t::.E:-w-'hnsten/f:rs ar te! (laten) sturen.' (cn oryanisatie die 10 n'Ct Itlenscn en 
9~~~n denkt on te ~len 9aan verliest dolarrrce al le rechten. Voor ons gaat 
het re;;hl CC'! te le ve n en ·..tonen boven het ·C!igC!ndorTrirec h l~l De p.g.g.m. k.an op 
g.t:.--(!n entele .... ijle D'eer arJnsprailk maken op het Wolters tlotlrdhofr Cocrplcx. lIel is 
óan co, een verkeerde politiek.e keuze om de lJ .g.g.m. voor haar gedrag te belonen 
liet een 9E'Çan. l'ld~r~~ winstrr.arçe van 5 ~. fI.ochlcn cr dingen Irct het W. /t.C. 
roe.en ,et .. uren dan bepalen de huidige bewoonsters / ers dat. Oe p . g.g.m . kon geen 
t:ü .. elc unspraü rrJ(cn cp tiet corrçde x . 

Groen ge~rgerd, rood gestemd, weer bedrogen 

r.~ ledtlur i) HO stad '""aar sociale ,"oniOlJl;ou '~ plaats "oct Ul..lkcfI voo I' luxc 
ê!;'?èrtE::':'p.nten ~n ~.antoor(olo)sen7 Wilör sociaal-culturele voorzienlnycn 
~~2zuini9d of on~laalbaar çamdakt wordcn7 Waar het u i t~rl ijk van de 
:'ibJi~tt"~ek (gioot nleU" ... gcoouw) bclöfl')rijr.cr <)cvonden Wordt dJn inl1oulh!lljkc 
vl!r~l!:erirqen en goede örtJ.coid~ vo() r..toliJnJcn vour de wcrknccur;;tcrs/crs7 W,lJr ecn 
s~c'.Jhnt, de P.Cf .9 . r:'I ., oo~ nog eens flink 9aal vcrdienen Jan !Je nicuwbouw V.1n 
óel!: sCJ:ia!e in s t~llirYJ? 
",(e praten niet r.p.er o ... er t.elaalbare hur!;!n. /I\).1r over eAot iesc l1usca en 
!lJitenlu<ÓH architecten " , aldus de PvdA-er Duivcnsteijn (ex ruimtelijke 
ord~nir~ wethouder uit Oen Haag) op een congres over stadsvernieuwing in 
Gronin;?en . l'p-nsen ;;-et ~ini9 geld worden verbannen narJr de uuitell'wi jkcn. 
Q!'1S ~eld van e-en leli!fb.are stad is een totaal andere . Wij vinden dat er in ecn 
st.zó rui~e roel zijr. voor iedereen, cm te wonen en z ich zelf te ontp looien. De 
~lajlj4!n van de tP- volklrY] J;"eten voorop staan en n iet hel investerings klirroat. 
'Kij "r'o~ren ortS Ic:!ven in eigen hand te nerren door in hct W.U . C. onze eigen 
· ..... ....,n· en ~rr.-rui .. tes te crC'ëren en onze eigen oetöa lbare voon il!n i fYJcn op te 
t/~n. Juist ~le elt'f'p.ntilÎre rechten en voorrlaanjen voor l.l!1r olJ tploo iing wonH 
c:r.n>en ontnr-...ccn. In ruil daarvoor kunnen wc een pol.1r zgn . gvnsten terugkrijg en. 
z~ls wer~gel~enheid en ~uteriële wel ... aart. 
CY~r in ~e eerste plaats uit te gaan vun geldverroeerdering i.p.v . directe 
~nselijte boelarljlen ontstaat een kloof tussen een bezittcnde klasse en de rest 
... ;1I1..J(' bC'lolklfl!) . O,'''''lJij n\'9 de ~'Cr"cntl~ klas!iC (rolol rg ho:t ccol1C"''1\is~h 9':'oed \ 
gaat) ook iets nX:l! profileren Viln ut:: rij\IJClln, lC)jal het lij\.t alsof zij tX"l 
uclrJng hebben bij deze economische a-sociale orde . OaarnaHt Is er een 
~onded.lilssc" V,1" werklole/l, buitenlanders. elli. die steeds arr:t:!r W1Jrdt. en 
als lOlldcbok gebruikt wordt voor de probl('(l'C'n die de ruchthl.:'bt-crs verwrza\.E 
Zo wordt er een kunSlma( ÎQe leqenstell inQen gecreëerd , lodat de ~~rle'ijle 
belangen tegenstellingen uit het licht blijven. 
Ook ten a.lullcn Vilfl s tê\lJs vernie I in:; rUIIC t ioneCrl dit lO : lrJal) ters/ers ~{'r( 
afgeschilderd \Ijs a-sociaal en verniehucliliCJ. en dr 9Cff'eente salren rrel de 
proJectont'Wllkclitars lorQen IOQenilarnJ voor de le-efbaarheid van de stad . Ten 
dc yco'Cente en hllill' kapital istische partners in feite niets a~rs doen dJn 
stod letterllj\ en f IQuurllj\ \.pot '!'.:lkell ""t IrUIl ; looppraU Ij\.n en 
afzichtelijk cn ollbcta.,lbJI·C nlt'l.I'I-OOlN . WOI'lt?n in dc binnenstad is stra\.s al ' 
/log n\J\JI' ~'e9gele9d vo()r WCllsen nct CC'1l ... cltc beurs. NJar 1.1(' ttni~ van de 
uC\lolklllg 'W'Ordl niet CJelulstcrd , dat blijkt ook. . ... ·eH eens uit de ronier · ... Jar 
de PvdA. ond.1n"s de vCI·klcllogsncderl.1JQ. het II\.JSC' Ul1·eilarxJ n...'"'q srocl evrn de 
\Je ollde r"ad JIl' ~ ft HciJruk t . 

IIls het I1.N.C. ontruilild zou \~or ucll louden daarmee een 
groot aan ta 1 voon ien i ngen e. d. vcrdwi jnen, zoa 1 s: 
volxkeuken salmonella rOlilmelwinkel 
dagkafee 'l gebrek sportzaal 
vr.ouwenkafee tie derde uume akrobaten oefenru imt 
info verspreidingspunt 689 muz iek oefellruimte 
cassette/pl,1tenwinkel de teller cOllcertzaa 1 
(bak)-fietsenwc,-kplaats Ilil chlkroeg de perfe< 
ateliers wooll, ' uimtes 
kruakspreektlur 
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over de :;. 
Bij het samenstellen van deze rondbrief is het moeilijk om de kritieken Ir 
themagewijs in te delen. De kritieken zijn breder en overlappen de thema's c: 
Wij willen ze niet uitelkaar halen omdat dan de kontext zoek raakt.Beter ~ 
lijkt het ons om in de laatste rondbrief ' (half september) te proberen 
de kritieken en tegenstellingen/verschillen op een rijtje te zetten en 
ze dan pas uitelkaar te halen . We hopen dan dat het ons lukt om eind 
augustus dan ook de tweede rondbrief te laten verschi jnen, waar mensen 
hun reaktie's of verdere kritieken in kwijt kunnen. 

Over de i nhoud van deze rondbrief. 
De text van de steungroep Groningen is een uitgewerkte versie van het ver7 

haal wat op de manifestatie (1 dag voor de uitspraak) gehouden is. Het 
geeft de problemen/fouten aan waar mensen buiten op gestoten zijn . 
Het stuk van de NNen wat hierop volgt bevat behalve het ingaan op ver
klaard(ster)ers ook een schets van waar het WNC politiek stond . 
Dit als vervolg op de aan het begin van deze rondbrief opgenomen ver
klaringen van het WNC (waarom wij vandaag de barrikades opwerpen en de 
verklaring m.b.t. eigendomsrecht en en de politieke situatie i n 
groningen. De in deze stukken geschetste non- conformistische lijn staat 
natuurlijk sowiezo ter discussie (je ziet dit wel/niet zitten) Maarhet is 
vooral ook van belang om de alternatieven in de hierop volgende stukken 
o.a. verbreding , creativiteit ,onvoorspelbaarheid , beter te plaatsen . 
Los van elkaar volgen dan ook de stukken; De kraakbeweging . •. .• voorkomen 
of genezen, Noodzaak tot heroverweging, en over persgroepen, afspraken, 
verklaringen,een isoloment en het ' behoud van panden . Ook een stukje 
uit de axie verklaring van "het commando la Hermanita revolucionaria de 
Marconi" bevat een stevige portie kritiek.Wij plaatsen juist dit deel, 
de volledige verklaring vindt je te~ug in Zwarte nr 154. 
Het stuk "mogelijke bijdrage voor dizkuzzie" wordt wel geplaatst onder het 
thema verklaren. Verdere achtergrond hierbij is een stuk, geschreven door 
een aanta l ex- arresta's over hoe zij hiermee om willen gaan . 
Een inleiding op het thema bajes strijd is er helaas nog niet toch 
plaatsen wij hierbij hier 2 hongerstakings verklaringen bij wijze van in
leiding,n.l die van de vrouwen uit winschoten en de verklaring van NN 100 
uit Zwo lle. Duidelijk worden de beweegredenen voor deze vorm van axie, in 
het steun groep verhaal komt ook weer terug . 
Omtrend het thema proces, plaatsen wij 2 verklaringen . De eerste is de ver
klaring uitgegeven door de steungroep aan het begin van het proces, de tweede 
is een axie verklaring uitgegeven op de dag van de uitspraak toen de nieuw
bouw van de perfectenhof werd bezet (kantoren en luxe appartementen) . 

Het mag (ten overvloede) duidelijk zijn dat wanneer wij de discussie willen 
voeren deze vorm gegeven zal moeten worden door iedereen die zich betrokken 
vO.elt. het is dan ook jammer dat dat de themas proces, en verklaringen onder 
voorbehoud zijn . De invulling van de tweede dag v . h. weekend zou het eval
uerend karakter moeten overstijgen, het is dan ook van belang met de aanzet
ten die worden gegeven in de stukken verder te gaan/ concre ter inhoud te 
geven. Vragen hierbij zijn dan ook, hoe geven wij de voorgestelde ver
breding vorm, op welke manier kunnen wij onze politiek een offensievere 
laten zijn of wat houdt de vorming van een tegenmacht in . 
Vragen waar we antwoorden op moeten zien te vinden, Het gedicht van B.Brecht 
geeft de problemen treffend weer, alleen zullen wij steeds weer onze ant
woorden samen moeten bekijken/bediscussieren om te komen tot een •. . ...... 

strijdbare groet. 

*** reaxie ' s kunnen gestuurd worden naar: V. I.C . 
Postbus 7007 
9701 JA Groningen . 
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Hieronder volgt de - iewat bewerkte - bijd r age die door iemand van de steu ngroep 
WNC - Groningen uitgesproken werd op de bijeenkomst aan de vooravond van 
de uitspraak, maandag 16 juli in Groningen. 

Om te beginnen: We willen hiermee een aanzet geven tot verdere diskussie 
aan de hand van een aantal punten waar we de afgel open weken tegen aan zijn 
gelopen. 
Dit is een bijdrage die het resultaa t is van diskussies t ussen een aantal 
mensen van de steungroep. Het was nog nie t mogelijk om daar met de hele 
steungroep over te praten. Daardoor geeft het een onvolledig beeld . Sowieso 
valt er nog veel te bediskusseren over hoe dingen nu gelopen zijn en wat 
een ieder daarvan vindt. Daarnaast is het een bijdrage van de steungroep 
Groningen en hoeft daarmee niets te zeggen over hoe de situatie bij de andere 
steungroepen .was, ook al zullen er wel overeenkomsten zijn. 

1. De steungroep had moeite met het uitzetten van een konkrete politieke l ijn 

Redenen hiervoor waren: 
* Er was teveel prakties werk dat verricht moest worden. (Te) veel gevangenen. 

Volgende keer graag wat minder ! De eerste 2 weken waren al helemaal gekken
werk om er achter te komen waar een ieder nu zat. Een aantal advokaten die 
het presteerden om na 2 weken pas te vertellen dat hij/zij mensen had en waar 
die dan zaten. Veel werk voor de steungroep: advokaten regelen, pakjes . be
zoek, berichten doorgeven aan kennissen, planten water gevan. voe r geven aan 
honden en katten . 

* Als steungroep holden we teveel achter de gebeurtenissen aan. Veelal een rea
geren op justitie, op de pers. Verklaringen die in de pers niet opgenomen wer
den omdat ze niet ingingen op de gebeurtenissen zelf en de politieke motiva
tie specifiek daarvan (m.n. de verniy lingen ). Op 7 j uni pas de eerste duide
lijke stap naar buiten door een landeijijke perskonferentie met advokaten en 
iemand van de Coornhert Liga in Utrecht. 

* Net als bij de arrestanten. waren er binnen de steungroep ve r schillende poli
tieke inva lshoeken. analieses en verschillende persoonlijke motivaties om 
aktief te zijn (vastzittende vriend(in), tegen de stadsvernieling , vrouwen
strijd, 't belang van eigen ruimtes. anti-repressie •.... ) . Dat maakte het 
komen tot gezamelijke stellingnames hoe te handelen (naar de pers, konsekwen
ties i.v.m. artikel 140) nogal eens moeizaam. 

* We wilden ontzettend veel, maar konden dat feitelijk niet dragen. 
Er moest een berg gebeuren, maar we hebben te weinig prioriteiten geste l d wat 
daadwerkelijk nodig is. 

Aan de ene kant was het te gek om zo me t verschillende mensen samen te (moeten) 
werken en dat voor het 0 ve rgrote deel een ieder een enorme inzet had waardoor 
er en waanzinnig veel werk verricht is en waardoor het niet altijd stressend 
was omdat het enthousiasme van de één overs l oeg op de anderen . 
Aan de andere kant hadden we als steungroep de tijd moeten nemen (nadat de 
hoogst noodzakelijke dingen geregeld waren voor de gevangenen ). om bij elkaar 
te zitten en duidelijk te krijgen wat we willen. welke prioritei ten we stel
len, hoe we omgaan met 140, wat ons samen bindt naast de verschillen. 

2. Het solidariteitswerk werd bemoeilijkt door politiek niet (of moeilijk) te 
verantwoorden akties 

Konkreet spitste zich dat toe op de vernielingen bij kafee Forum en apvoka
tenkantoor Vos, Seidel & Plas en later de (solidariteits)hongerstakingen. 
In het algemeen is het een punt hoe om te gaan met kritiek . 

* De vernielingen op 26 mei bij Forum en Vos. Seidel & Plas maakten de steun
groep vleugellam. Intern was er verdeeldheid. het grootste deel van de men
sen vonden het ' politiek volstrekt niet te verantwoorden akties. Er waren 
echter ook pogingen om het politiek te motiveren. 

\ 
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Naar buiten toe betekende dat een afhouden , niet i ngaan op de akties van 
zaterdagmorgen 26 mei. Daarmee kon de rest van de aktie ook niet politie k 
gemaakt worden, zoals het opwerpen van de barrikades en het waa r om van Buro 
Bedrijfsleven . Nu bleef he t steken in algemeenheden over het WNC en dat de 
vernie lingen in geen verhoudi ng stonden tot de stadsvernielende cityvorming . 
Op 7 juni in Utrecht werd weer geprobeerd om he t kader van de aktie zo offen
sief mogelijk naar buiten te brengen. Punt hleef ook op dat moment dat he t 
niet ingaan op de aktie een zwaktebod was. 
Zoals we er binnen de groep over hebben gespr oken die deze bijdrage heeft 
voorbereid, was het beter geweest direc t duidelijk te stellen - l os van wat 
de arrestanten daar wellicht over te melden hadden - advoca tenkantoor Vos 
Seidel en Plas en cafè Forum po liti ek niet te ve r a ntwoorden was , om he t 
direct daarop volgend te kunnen hebben waar het nu feitelijk wel over moes t 
gaan n.l. de verdediging van he t WNC en tegen de stadsvernieling in Gr oningen . 
Dat was zowel voor onszelf, a ls naar de pers, en voor het solidariteitswerk 
veel krachtiger· g~we~st • . 

* In het verlengde hiervan kwam de politieke di skussie stil te liggen. 
Vanuit de steungroep is vri j snel naar de eigen media gevraagd om de diskussie 
over de gebeurtenissen uit te stellen tot de arrestanten weer vrij zouden 
zijn, uit angst voor direk te konsekwenties voor de arrestanten. Tege l ijkertijd 
stelden we dat we zo snel mogelijk daarna die diskussie wel aan wilden gaan , 
omdat we daar zelf ook verder in wilden. 
Gevol g was dat er een tameli jk mat overzicht van de gebeurtenissen volgde , 
dat er verklaringen, berichten en brieven van arrestanten opgenomen werden 
in de bladen maar dat de politieke diskussie over het waarom van de akties, 
stra tegie van de (kraak )beweging, verbreding , enz . stil kwam te liggen. Voor 
ons zelf- en zoals we later ook van meerdere vrijgelaten arrestanten hoorden 
- was dat smorend. Dit omdat er in allerlei kleine groepjes wel over gepraat 
werd, maar het op geen enkele manier samenkwam . 

" Op het moment dat de hongerstaking uitbrak bi j de vrouwen in \hnsc hot en is 
dat door de steungroep direkt opgepikt, persverklaring gesc hreven en ve r zonden 
met als gevolg dat de volgende dag he.t grootste deel van de burgerli jke media 
zich baseerden op het persbericht van de steungroep. Een diskussie of dit mid
del nu wel zo slim was was er wel aarzelend, maar een ieder begreep de situa
tie wel waaruit de h.s. voortkwam . Dat kwam anders te l iggen toen er i n de 
verschillende andere bajessen ook (solidariteits)hongers takingen uitbraken 
van onbeperkte duur (althans, zo aangekondigd). Binnen de steungr oep i n Gronin
gen en in overleg met de andere steungroepen, vonden we hierbij het middel 
van onbeperkte h.s. veel te snel en politiek niet j uis t . Een h.s. zet je pas 
in als er geen andere middelen overblijven . Bovend ien vraagt het nogal .wat 
van hen die het aangaan. · -Op gevaar ·af een berg kritiek te krijgen: ges t e ld 

'--"' wërd- ·áät de h. s. tot doei had, opheffing van de isola tie en samenvoeging 
voor een gezamelijke procesvoorbereiding . . 

Raar hoe kollektief was de groep arrestanten dan ? Is daar niet veel 
te snel overheen gestapt ? Daarnaast werden de steungroepen plotsklaps me t 
deze situatie opgescheept. Dat gaf een bizarre situatie . Er zijn geen onder
steuningsakties geweest, de h . s. is niet aangemoedigd, e r is een weinig aktief 
pers beleid geweest (los nog even van dat de pers er sowieso nauwelijks op rea
geerde.) We denken dat het beter was geweest dat er meer akties als i n Hooge
veen· zouden zijn gevoerd (waarbij er een zitstaking plaa ts vond na he t luch
ten en een gesprek met de direkteur werd afgedwongen) . 

'. 
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3. Welke plaats neemt de steungroep in ? 

* Uit voorgaande spreekt dat de steungroep vo'órai een verlengstuk was van de 
arrestanten en vooral prakties gericht was . "at ontbrak was het ontwikkelen 
van een eigen idenltitei~ diskussie met de gevangenen , hoe om te gaan met kritiek. 
Eén voorbeeld hoe dat uitwerkte is al gegeven , nl . de reaktie op de vernielin
gen . Nu is de houding geweest: eerst iedereen vrij, · dan diskuseren (horen) 
en dan een standpunt. Bescherming van de arrestanten moet natuur lijk altijd 
centraa l staan, maar het is zeer diskutabel of deze houding poli tiek in het 
belang van de arrestan ten is geweest, terwijl het in ieder geval de eigen 
politieke ontwikkeling voor een tijd blokkeerde. 
Een ander voorbeeld is de opstelling naar de per s. Vanuit het WNC is de laat-
ste jaren niet meer met het Nieuwsblad van het Noorden en Radio Noord gepraat , o.a . 
door de rol die beide hadden in de stemmingmakerij tegen het "NC. De Steungroep 
heeft dat uiteindelijk wel gedaan, ook al deelden we de kritiek van de "NC ' sters. 
Daar zijn vele diskussies binnen de groep en met verschillende arrestanten 
over geweest. Doorslaggevend voor ons was dat, ook al weten we wat voor een 
rol deze media hebben; het de belangrijkste informatiedragers zijn waarop mensen 
zich in het Noorden (helaas) baseren; dat de hetze en het in stelling brengen 
van grof politiek en juridies geschut groot was: en dat het daarom belangrijk 
was om juist in deze media een ander geluid te laten horen en in te gaan op 
de achtergronden. We denken dat - gezien de omstandigheden - we daar redelijk 
in geslaagd zijn. 

* Tijdsdruk heeft, jullie zullen het niet geloven een grote rol gespeeld. En 
wrang genoeg, op het tijdstip dat binnen de steungroep de diskussie over waar 
de steungroep politiek stond en hoe hier verder mee door te gaan, gevoerd 
zou worden, werd de eerste grote groep arrestanten vrijgelaten. Te gek na
tuurlijk, maar het gevolg was wel dat de eerst daarop volgende dagen veel mensen 
van de groep niet meer te bereiken waren en dat de diskussie als gehele steun
groep niet doorging. Die diskussie- is Uberhaupt niet meer doorgegaan, dat 
geeft wel aan op wel~e basis een deel v~n de mensen politiek betrokken was. 

4. Samenwerking - struktuur steungroep - en wat lukte er wel ?! 

Twee punten die we hierbij willen aanstippen. De onderlinge kommunikatie en 
die met de andere steden. En de aanspreekbaarheid/verantwoordel ijkheden. 
Beide punten bleken geregeld moeilijkheden op te leveren . We denken dat dat 
voortkwam uit de struktuur van Groningse overleg en door het ontstaan van een 
informeel regelcircuit. 
De struktuur van he t overleg hier in Gr oningen was slopend en s lechts voor 
een paar mensen vol te houden. De 24 uurs dienst achter de telefoon viel nogal 
rauw op ons dak (bleek ontzettend belangrijk te zijn , zowel voor arrestanten, 
als voor ouders, pers, andere steungroepen, advokaten) e n elke dag was er een 
overleg. Genotuleerd werd er nauweli jks en het betekende voor veel mensen dat 
als je een paar dagen weg was geweest, het een enorme kluif bleek om er weer 
in te komen en dat er in de tussentijd diskussies en besluiten hadden plaats 
gevonden waar je pas vee l later achter kwam. Dat leverde de nodige irritaties 
bij zowel de mensen die bijna volkontinu aanwezig waren als bij de mensen die 
er weer in wilden komen. Het was beter geweest als er iedere dag praktiese 
vergaderingen waren gehouden en aparte, aangekondigde, vergaderingen eens/twee 
keer in de week over meer politieke onderwerpen. Misschien ook beslui tenlijst
jes aan de hand waarvan dan meer inf ormatie gevraagd kon worden en op dingen 
terug gekomen kon word en . 
Voor een deel ontstond er een informeel rese l circuit , waardoor het onoverzich
telijk ~erd en niet duidelijk is wie / waarmee/wanneer en hoe mee bezig waren. 
Waardoor het ook moeilijk was waar je met je ideeën, kritiek moest wezen. 
De schets is wellicht wat overtrokken en te negatief, maar geeft het probleem 
wel weer. 
Ondanks dat zijn er wel veel goede dingen gebeurd. Dat zou .;e bijna vergeten! 
Er was een ontzettende inzet van een ieder. Er is veel gebeurd op het punt 
van direkte ondersteuning achte r de telefoon, brieven, het organiseren van 
zwaaidemo's, bezoek, kontakten met advokaten, pakjes r egelen, intervieuws met 
de pers, het maken van de nieuwsbriet . . 
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Een speciale plaats hierin nemen de toffe ouders, ofwel he t TOF (Toffe Ouders 
Front, als naam een uit de hand gelopen geintje) die een belangrijke schakel 
bleken naar veel ouders. Juist omdat ze zelf ook ouders waren van een arres
tant(e). Het TOF was geen losstaand iets, maar maakte deel uit van ons geheel . 
samen diskusies gevoerd, ervaringen doorgegeven en steun bij elkaar gevonden . 
Het was duidelijk dat de smeris dit niet leuk vond en probeerde via intimida
tie een moeder van het TOF onder druk te zetten. Zij en wij bleken sterker. 

In andere steden is het gelukt om ook nog te komen tot solidariteitsakties, 
zoals de akties op de Wibautstraat ter hoogte van Persunie. bezetting van het 
Byzantium in aanbouw in Amsterdam, bezetting Telegraaf-kantoor Rotterdam, 
veel verfbommen akties in verschillende steden, demonstratie in Utrecht met 
700 mensen, advertent ie in de Persunie-bladen tegen 140 waarvoor allerlei groe
pen uit de scene maar juist ook daarbuiten (Groen Links o .a.) aangeschreven 
waren, de brochure 139 x 140, muurkrant, affiches, lidmaatschapskaarten en 
benefiet-informatieavonden. Dat a lles was voor ons een flinke steun in de rug. 
5. Wat is er bereikt ? 

Als steungroep(en) hebben we vooral duidelijk kunnen maken, samen met de 
advokaten en door de botte, arrogante houding van justitie. burgemees-ter 
Staatsen enzo, in welk kader het proces stond, dat het een politiek pro
ces was. Uit veel reakties van mensen buiten de 'beweging ' bleek een 
stijgende verontwaardiging tegen het l a nge vastzitten, artikel 140 en de 
arrogantie van Staatsen. Daarmee bleef het echter teveel in solidariteit 
tegen repressie hangen. 
In verschillende interviews hebben we in kunnen gaan op de achtergronden, 
het kunnen doortrekken naar de strijd tegen stadsvernieling, gewezen op 
de steeds groter wordende tegenstellingen in de maatschappij . Maar 
buiten de interviews om (en hoe die mis(ge)vormd in de burgerlijke 
media kwamen, is er aan de politieke kant weinig in Groningen gebeurd. 
Terwijl daar op .zich de mogelijkheden wel lagen: tegen stadsvernieling, 
tegen het gebru1k van art1Kel 140, Dat dat niet gebeurd is heeft voor een 
deel te maken met he t gebrek aan tijd , maar zeker ook met hoe zeker we van 
onszelf, van elkaar waren of wersterk genoeg waren om dat aan te kunnen 
gaan. 
In hoeverre er iets bereikt is, kon worden, is natuurlijk niet los te zien 
van de geschiedenis en de akties op 26 mei rond het WNC. Dat het fout zit 
in deze maatschappij dat weten, ervaren veel mensen. Maar het gevoel van 
onmacht, dat het toch geen zin heeft om je ertegen te verzetten, of juist 
ergens voor in te zetten, is groot. Het beeld wat nu is blijven hangen 
is vooral de repress~~~?nt . Het zegt nog nix over de noodzaak en de mogelijk-

hede~ van verzet, over het doorbreken van de idiologie van konsum~tie enl 
het beeld dat he~ voor een ieder goed gaa t met de groeiende ekonomie. Het 
doorbreken van de materieele mentaliteit die boven alles gaat. ~aarin · 
menselijke verhoudingen en individuele kreativiteit en verantwoordelijkheid 
ontkent worden. De grote vraag is hoe we dat kunnen doorbreken. 
Wat dat betreft heeft de 26ste mei, behalve misschien voor de mensen die 
meegedaan hebben, geen nieuwe aanzet gegeven om verder te komen, waar men-

_sen zich in kunnen herkennen, waar politieke duidelijkheid in besloten ligt. 
We zullen een balans moeten vinden tussen het strijden met weinigen op di t 
moment met de rug tegen de muur (ons pand pakken ze niet van ons af, die kern
centrale komt er niet enz) en een bredere basis tegen s tadsvernieling , voor 
een andere maatschappij. Verzet in al z'n vele vormen . Vormen die misschien 
heel ongebruikelijk zijn voor ons, maar wa t telt is de inhoud. We zullen meer 
de diskussie aan moeten gaan met mensen, groepen die ook een andere stad , een 
andere maatschappij voor zich zien. En dat vraagt ook van ons een andere in-
stelling. -
Het zal wel niet de bedoeling van justitie zidn geweest , maar als voor hun 
onbedoeld effekt van de repressiemachiene, w~rken allerlei mensen samen 
die dat daarvoor niet / nauwelijks deden. 
Het is de vraag of we in staat zijn om die ~rvaring vast te kunnen houden, 
uit te bouwen. Maar op een aantal punten hebben we weer gewonnen voor de 
toekomst tegen het verlies en de politiek~ opdoffer van de 26ste mei (wat 
in beginsel offensief was, sloeg om in het defensief). Laten we daarop 
doorgaan. 
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24/00/90 

Wat gedacht •• bij, en ideeän over 
de konaekwentiea van de ontruiming 
van het WIIC . 

Voor het gemak, deel ik het stuk 
in twee.n. Een deel gaat over de 
139 arrestantentes, waarmee ik de 
vergelijking maak tussen de ontrui
ming van het WIIC en die van de 
Mariänburcht. Ten eerste is dat 
omdat er volgens mij nogal wat 
overeenkomsten te zien zijn, 
bovendien kan er mischien een soort 
shit-situatie voorkomen worden wat 
betreft het reagerdn op en omga .. 
mat arr •• tantentes die verklaringen 
hebben afgelegd . 

In deel 2 wil ik het een en ander 
kwijt over de manier waarop de 
ontruiming van het WNC verlopen is 
en de (mogelijke ) konsekwenties 
daarvan. Vat-t stuk maar als 
diskussiestuk op. Mijn interpreta
tie spreekt niet (bij voorbaat ) 
voor die van anderen. 

De overeenkomsten die ik zie 
tussen de ontruiming van het WNC e~ 
die van de Mariänburcht : 

Beide keren gaat het om een 
relatief harde ontruiming. 

- Ook de repressie staat staat 
bij beide ontruimingen in 
ongeveer een zelfde verhouding. 

- Een diskussie achteraf spitst 
zich toe op het verband tussen 
het doel en de middelen. 

- Evenals toen zijn er ook nu 
uitgebreide getuigenverklarin
gen, en minder uitgebreide, 
afgelegd . 

Ten tijde van de eerste ontrui
ming werd een 8-tal mensen onvoor
bereid op het mogelijke gebruik van 
art. 140 opgepakt . Na de ontruiming 
van het WIIC zijn 139 mensen 
opgepakt die allen langere tijd 
worden vastgehouden, iets waar ook 
zij ten dele niet op voorbereid 
waren (ook een zekere same~hang 
dus) . Als de arrestantenes er 
vanuit zijn gegaan, of als hen is 
voorgespiegeld dat ze op korte(re) 
termijn vrij komen dan is dit na~ef 
te noemen . Het afleggen van 
verklaringen met als doel eerder 
vrij te komen, of jezelf of anderen 

ergens uit redden is natuurlijk 
net zo goed na~ef. 

Ongeveer een maand nadat de 8 
nijmeegse arrestantentes waren 
opgepakt werd het een en ander 
duidelijk over de omstandigheden 
waaronder ze vast zaten. De vrij 
grote verhoordruk had voor 
j ust i t ie vrucht afgeworpen . Het 
we inige dat hierover naar buite n 
kwam, leidde in de eerste 
instantie nauwelijks tot reakties 
of kritiek . Wel stond de halve 
beweg ing op haar kop over het 
toepassen van art . 140. Hoe de 
arrestantentes met "hun zaak" 
o~ngen werd schijnbaar niet 
gezien als probleem van d e hele 
sien, maar voornamelijk als 
probleem van henzelf en hun 
steungroepj e . . 

Een paar van de mensen die 
indertijd een verklaring aflegden, 
gebruikten hun verklaring om zich 
van de hele aktie te distantiären 
(ande ren verklaarden slechts over 
zichzelf, nog weer anderen 
helemaal niets). Na een tijdje 
verscheen bovendien de de zgn . 
verradersbrochure "parels voor de 
zwijnen" . Binnen het groepje van 
acht en hun steungroep werden de 
interne tegenstellingen zo groot 
dat de gezamelijke procesvoorbe
reiding op niets uit l iep . 

Je kan stellen dat de staat 
de beweging indertijd een flinke 
psychologische klap heeft weten 
toe te brengen, en dat de sien 
naar haar zelf toe hier nauweli j ks 
een antwoord op heeft weten ( en 
proberen ) te vinden . De brochure 
van het onderzoeksgroepje brak de 
diskussie open. Of het nu haar 
verdienste is dat z ij heeft 
geprobeerd een duide li j ke 
verdeeldheid 1n de vaagheid van de 
beweging te zaaien en de manier 
waarop dit gebeurde, dat is nu 
niet de vraag. Wel is voor mij 
duidelijk dat haar kritiek op de 
zwaktes van de sien in grote 
lijnen juist was . 

*********************************
********************************** 
N. B. I k wil even apart ingaan op 

hoe er over het a lgemeen 
( door de sien en individuen ) 
op gegeven kritiek wordt 
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ingegaan. Zeker als het om 
politieke verschillen van inzicht 
gaat, wordt er vaak alleen maar 
gekeken of die kritiek wel of 
niet op een solidaire manier 
gesteld is. Vaak wordt kritiek 
dan ook als bedreigend gezien. J e 
gaat in het defensief en reageert 
daarmee agressief, of mischien 
wel helemaal niet meer ( herken
baar ook). Jezelf een ander 
inzicht geven wordt zo vaak bij 
voorbaat onmogelijk . 

Het "paniekerige" reageren zal 
mischien ook een rol hebben 
gespeeld bij de ( niet)reaktie 
van de arres~ntentes en ~ 
steungroepje van de Kari
enburcht . Dit was m. i. ook het 
geval bij de toestanden rondom 
de PVK, de eerste hulp en 
slagerzicht (en de rest) . 
De idee~n van de PVK zijn toen 
nauwelijks ter sprake geweest . 
Als er indertijd meer op de 
deels inhoudelijke kritiek was 
in gegaan, dan was daarmee de 
agressieve reaktie op de 
agressieve aktie van de PVK 
veel duidelijker te verantwoor 
den geweest ( en had er daar na 
boven gestaan kunnen worden) . 

**********************************
******************************* 

De broc hure van het onderzoeks
groepje veroorzaakte de nodige 
beroering . De cynische en woedende 
manier waarop de kritiek op het 
omgaan met verraad was gesteld 
bracht slechts in een paar s teden 
ook werkelijk diskussie op gang. De 
gevolgen waren verder dat de 
nijmeegse arrestante nt es en 
steungroep besloten zic h ni e t meer 
met de diskussie te bemoeien, en 
daarmee ook om n iets meer over hun 
interne stand van zaken naar buiten 
te brengen . ( Behalve dit flipten ze 
er behoorlijk op dat hun doss iers 
bij de advokaten gejat waren . Ze 
zagen ook van verdere publiciteit 
af omdat dit hun proces nadelig kon 
beinvloeden . Wat, wat mij betreft, 
wat al te zeer van repressiedenken 
uitgaat) . 

De reden om dit allemaal op te 
schrijven, is dat ik het gebeuren 
van drie jaar geleden wil koppelen 

aan de situatie van de arrestan
tentes nu . Van wat mij bekend is, 
zijn er een stuk of 2 0 van de 139 
die een on- of volledige verkla
ring hebben afgelegd . Sommigen 
hebben hee l uitgebreid over 
henz elf , o ver ande ren en de 
a l gemene s i t uat ie z it t en vertel
len . Wat dit betreft is een deel 
van de bewi jsvoering van justitie 
dan ook r ond . ( Dat zi j mischien 
niet meer in staat is om art . 140 
toe te passen , is dan nog mazzel 
te noemen . Je kan echter niet 
weten wat ze nog uit hun hoed 
toveren. ) 

Toch wil ik de mensen die zo 
uitgebreid verklaard hebben niet 
op voorhand op geen enkele manier 
veroordelen. Ik kan het ze niet 
kwalijk nemen als ze kompleet 
tegen de muren zijn opgegaan en 
daardoor onder de verhoordruk van 
alles hebben verklaard . Wat voor 
mij ook zou schelen is als ze hun 
verk l aring ( formeel) weer zouden 
willen intrekken. ( hoe 'groter de 
verhoordruk hoe slechter de 
kwaliteit van de verklaringen 
li j kt me .) Moc hten diegenen dat 
nie t z ien zitten dan kan er wat 
mi j be treft vrijuit ove r hun 
omst andi g heden en redenen 
gepubli c e e rd worde n. 

I k zou een politi e ke 
samenwerking met hun op de korte 
termi j n niet meer z ien z itten. Dat 
geld ook voor een e vt . ko llektieve 
voorbereid ing van het proces . Op 
het pe r s oonli j k v lak zou ik ze het 
l iefst wel z o veel mogeli j k wi llen 
bl i jven ste une n . 

P. S . Wat de arrest a nt e nte s en 
s teungroe pmensen van de Mari 
enburc ht betreft: '" t gaat me e r 
niet om om zonodig wat oud z e er op 
te halen. Van ervaringen ( en 
gemaakte fouten ) in het verled •• n , 
va lt vol ge ns mi j wat te le ren . Het 
"re ageren op" repressie kan 
volgens mi j ook veranderen i n 
"zelf het ini t iatief nemen" , maa r 
i k verwac ht geen pas klare 
antwoorden . 

Ervaringen met b.v . de 
s t artbaanbeweg ing leren da t o o k 
een s c hi j nbaar sterke beweging zo 
op haar gat kan gaan . Zolang we 
echter s t eeds opnieuw het wiel 



moeten uitvinden heudt de diskussie 
wat mij betreft inderdaad niet meer 
in dan "parels veer de zwijnen". 

OVER" DE GEVOLGEN VAN DE ONTRUIKING 
VOOR GROlllIIIJGEN 

maar moeilijk te verantwoorden. 
Dat de schade door de verzekering 
wordt gedekt en dat in tegenstel
ling tot de gigantische c haos die 
in de pers wordt geschetst , het 
bewuste ca fe bv, 2 dagen na de 
ontruiming al weer open was , dat 

""'at is er gebeurd?" dat vraagt doet er niet zoveel toe . Vanuit de 
NNx zich enigszins vertwijfeld af . woede kan ik me dus het een e n 
Ket andere woorden, als er al een ander voorstellen. Ik vind he t, 
idee was over hoe de aktie verlopen zeker naar de stadjers toe , e en 
zeu; is ie dan eek gelukt en is er afzwakking van de voorges tane 
dan eek ever de kensekwenties politiek. Daar komt nog bi j dat ' t 
nagedacht ?? zgn . Kari~nburcht-effekt, waarbij 

De situatie zoals die in de politie en justitie alle kansen 
laatste jaren in Groningen gegroeid krijgen .om zich te legitimeren en 
is m.b.t . het YBC is naar m~ idee __ zedeende hard terug te slaan, nu 
een stukje geschiedenis ter dus het ""'elters-effect" is 
verduidelijking wel waard . Ook nu geworden . Gezien de jarenlange 
gaat de vergelijking met de hetze tegen 't 'iNC heb ik trouwens 
Xariönburcht deels op. het idee, dat als de vorm van de 

Na de .ontruiming van de Kari
enburcht was de aandacht van de 
pers veernamelijk gericht op schade 
aan middenstandertjes, het 
vernielde bankinterieur en het 
.onvergetelijke geudvisje . De 
veergestaande pelitiek van anti
racisme, anti-kapitalisme, met 
shell als speerpunt kwam nauwelijks 
in de pers tot uitdrukking . 

"'at mij betreft had de pelitiek 
van het "'NC kunnen liggen bij de 
stadsvernielingspelitiek en het 
beheud van zelfbepaalde ruimtes. 
Dat hiervan in de pers niet veel is 
.overgebleven, is niet erg verwon
derlijk. In de eerste instantie 
.omdat justitie en pers vaak 2 
handen op 1 buik zijn, als het gaat 
.om kriminaliseren en depolitiseren. 
(In dit geval is het bv . tekenend 
dat de aanval .op het bureau 
bedrijfsleven van de gemeente niet 
in de aanklacht tegen de arrestan
tentes terecht is gekemen. In de 
pers, evenals in de aanklacht, 
worden slechts 't advekatenkanteer 
en cafe Ferum naar veren gehaald. ) 

De uiteindelijke verm van de 
ontruiming heeft daar eek zeker toe 
bijgedragen. 

De verklaring die ik voer de 
mijns inziens ennedige vernielingen 
geef, is dat een aantal mensen zich 
in hun woede over de ontruiming 
hebben laten gaan. ('k kan het mis 
hebben heor ). Het aanpakken van't 
advekatenkan~oor en ' t cafe valt 

aktie anders was geweest, dat dan 
nu de repressie er minder om zou 
zijn geweest. 

"'aar ' t me wel om gaat is dat 
een heep burgers zich nog eens af 
zullen vragen .of ze nu wel iets 
van de politiek van het 'iNC 
snappen . Daar kan ik de gevolgen 
nu nog niet van overzien . 

"'at ik er nu nog over kan 
zeggen is dat 't "'NC de afgelopen 
jaren veel vaker kontroversieel, 
d . w.z . naar eigen idee "gee~' of 
"slecht", in het nieuws is 
geweest. Voer wat betreft d e 
burgers zullen de kaarten voor een 
greet deel al geschud hebben 
gelegen . 

"'at J . Staatsen dus bedoelt 
als ' ie zegt dat het "oorlog" i s , 
is dat de verhoudingen in 
Groningen zich nog wat verder 
gepelariseerd hebben, extremer 
zijn geworden . Een stukje 
geschiedenis ever 't 'iNC kan daar 
velgens mij nog wat aan verduide 
lijken. 

"'at redenen om het 'iNC te 
kraken: 

Het ging om een 
miljoenen- spekulatie 
objekt, een goede reden 
om de kapitalist i s c he 
koers van de gemeente 
aan de kaak te stellen . 
Het zou verschillende 
aktiviteiten geed kunnen 
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herbergen, en de nod ige 
woonruimte bieden . 

- Het zou uitstral i ng kunnen 
krijgen naar de burgers toe en 
ook voor de toen nauweli j ks 
bestaande sien (hartje 
c entrum) . 

Deze drie doelstell ingen ( naa r 
mijn idee ) heeft het , z eker weten , 
volbracht . 

In de 4 - 1/ 2 j aar en 1 dag dat het 
heeft bestaan heeft he t VNC zich 
nooit willen konformeren aan de 
gevestigde politiek. Mede daardoor 
was het al gauw een doorn in ~t 
oog van de beleidsmakers. Het niet 
konformeren - het op geen enkele 
manier samenwerken - was niet als 
doel op zich gesteld. Dat was 
vanwege de slec hte ervaringen van 
krakend groningen met deze gemeente 
en aan de andere kant een princi 
pieele keus . Simpel gezegd; men 
tracht te het kapital istis c he 
"machismo met allure" a an de kaak 
te ste llen en kon daarom a an de 
andere kant n i et ook nog eens goede 
vrienden wezen . _ 

Het VNC heeft naar mij n idee 
altijd du i delijk voor deze l i j n 
gekozen . Nu het kraken van panden 
in Groningen officieus of officieel 
verboden is , kan j e j e na de 
ontruimi ng afvragen o f d it he t 
allemaal wel waard is geweest . 

In andere steden bv. wordt een 
veel " voorzichtigere" koers 
gevolgt, o . a . vanuit het idee dat 
de tijden zwaar zijn en dat we die 
maar zo goed mogelijk door moeten 
zien te komen . Mijn idee bi j het 
WNC is dat het zich zag als "stap 
op weg naar zelfbeschikking" . Dit 
houdt dus ook in dat het behoud van 
kraakpanden niet als allerheiligst 
huisj e wordt gezien . De stri j d voor 
eigen en andermans rec ht houdt niet 
op bij de mogelijkheid om t e 
kraken. Daarnaast is het zo dat er 
aardig de klad in krakend Nederland 
is gekomen. De gemeentes bepalen 
steeds sterker "wat toelaatbaar is" 
en in iedere s t ad worden daar 
verschillende taktiekj es voor 
gebruikt . De sien hee f t zi c h daar 
dan al of niet aan aan te passen. 
Als het dan een keus moet zijn 
tussen een kraakbeweging die 

ui t gaat als een nachtkaars , of de 
mogelijkheid voor he t ne men van 
een strijdbaar afsche id (to t weer 
zi e ns), dan vind ik die laatste 
n iet zo-n slechte. 

Het verlies van het 'iNC en de 
PK'i echter is een grote dreun voor 
d e Gron ingse sien. Het grootste 
p robleem is opnieuw onderdak voor 
ve len te vinden . Daarnaast z i j n 
e r vele kulturele en p o l i t ieke 
a ktiviteiten-rutmtes verdwenen . 
Voor het motto "ze k unnen wolt e rs 
ontruimen, de mensen blij ven" 
zullen nieuwe oplossingen ge vonden 
moeten worden . He t z a l e en 
moe ilij ke tijd worden maar "with a 
l i t tle help from my f r iends" moet 
he t lukken . Ook op de korte 
ter mijn zullen a n twoorden 
volgen! ! ! 
La Luta Conti nua, groetj es aan 
a l le strijdbar e ce lle t jes 

NNxxxx 

En een reaktie van e en a rrestant 

Dit is een reakti e naast, en 
n iet zozeer op, het ve r haa l over de 
ont ruiming van het "'NC. Ik vind de 
ve rgelijking met de Mari~nburcht, 
en de nasleep toe n , maar ten de le 
zinvol. Het gebruik van a rt . 140 e n 
he t feit dat me nsen gepraat he bbe n 
geeft aan hoe de staat met d i t 
soort g ebeur te n issen omgaat, maar 
he t zegt weinig o ve r hoe wij e r 
voorstaan. Het eval uere n van de 
ont r uiming en de peri ode van 
gevangenhoudi ng e n verhoren za l 
geen antwoord opleve ren op d e vraa g 
hoe in de toekomst voorkomen ka n 
worden dat sommigen ande r s reage ren 
op een bepaalde situat i e dan de 
bedoeling was. Het is d u i deli j k dat 
he t vernielen van dat c afe, of het 
uitgebre id vertellen o ver de rol 
va n anderen, nogal schade li j k i s 
voor het vertrouwen i n el kaar, e n 
we llicht erger dan de repressie die 
de staat tegen ons ka n g ebruiken . 
Maar als hieruit al iets t e leren 
is, ook met de M- burcht in he t 
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achterhoofd, dan is het dat het 
niet te voorkomen is , tenz ij een 
interne discipline wordt ingesteld 
die veel van het open karakter van 
de beweging zal wegnemen . Dit li j kt 
mij niet de weg, gezien de 
(onuitgesproken? ) doelstellingen e n 
idealen van de meesten van ons . 

Ik vraag me af in hoeverre het 
zinvol is terug te grijpen op de 
X' burcht, de onderzoeksgroep enz . 
Niet uit het .oog ver loren mag 
worden dat de beweging veranderd 
is: voor velen is zelfs wat 3 jaar 
geleden gebeurt is niet meer da~ 

een mythe uit he t verleden, iets 
van horen zeggen ." Het is miss<iWlien 
wel oneerlijk hen op te zadelen met 
het idee dat wat toen plaats vond, 
nog steeds bepalend is voor wat nu 
en straks kan of moet gebeuren. 
Bovendien kun je je afvragen of het 
niet juist dat voortbordure n op 
eerdere ontrui mingen zwaar heeft 
bijgedragen aan het feit dat we 
onze ONGRIJPBAARHEID kwijt zijn. 
( Dit is dus een aansporing tot 
kreativiteit. ) 

Op de lokale radio in Gron i ngen 
was een reaktie te horen van ee'n 
man die niet botweg tegen ons was : 
DIE MENSEN ZITTEN IN EEN NOODSITUA
TIE ( vervolgens werd hi j bijna zelf 
gelynchd, maar dat terzijde) . Een 
ontruiming is inderdaad een 
speciaal moment, niet te vergelij
ken met een demonstratie, of met de 
dagelijkse aktiviteiten die op de 
een of andere manier veel meer in 
overeenstemming Zijn met de idee~n 
die je hebt en de keuzes die 
gemaakt zijn . Individue le regels 
gelden dan minder, en eigenlijk 
weet je dat van te voren . I k ging 
met pijn in mijn hart naar 
Groningen , maar ook met ' n gevoel 
van: WAT XOET, DAT MOET DAN MAAR . 
Daar hoort dus bij dat de gevolgen 
ook geslikt worden . 

Maar' ik wil niet alles gladstrij -
ken; als ik echter op zoek gu naar 
de fouten in het verleden, dan 
zoek ik ee rde r in de ri c hting van 
de basis van alles: de nieuws
gierigheid naar de were l d, de 
verontwaardiging over wat je 
aantrekt, het besluit daar iets 
aan te gaan doen '. De rest is m. i . 
alleen maar vorm, en dat wordt 
nogal eens vergeten. Maar ik blijf 

optimistisch, ik denk dat we de 
komende jaren tijd genoeg hebben 0 

de basis en elkaar, in de strijd, 
terug te vinden, 
**************~******************* 
"Het is moeilijk, daar hebben we 
het ook met elkaar veel over 
gehad, dat we voor een belangri j k 
deel hier zitten voor een 
spontaan, nogal a - politiek deel 
vun de aktie. Het slopen van een 
ca fe of andere prive- eigendommen 
die niets met de geschiedenis van 
het WNC te maken hebben, overscha
duwen nu de dingen wa ar we wel 
voor staan. Daar we evengoed niet 
~ullen praten kunnen we ons ook 
niet verdedige n. Het maakt het 
zitten nog nuttelozer dan het al 
is. Maar met deze mooie vrouwen 
zullen we die maand erbij ook web 
doorstaan" 

'\ 
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NOODZAAK TOT HEROVERWEGING 
De afgelopen maand werd er door staatsekretaris Heerma 
van Volkshuisvesting een nieuwe nota gepresenteerd. 
Eén van de uitgangspunten van de nota is dat: ER GEEN 
WONINGNOOD. MEER IS IN. NEDERLAND! De nota, waar~n het 
beleid wordt bepaald voor de woningbouw de komende 
jaren, werd zonder al te veel kritiek - niet van par
tijen, niet in de media én niet van de kraakbeweging
ontvangen in de 2e Kamer. 
Op het zelfde moment zitten er 139 mensen vast na de 
ontruiming van Wolters in Groningen. Een record-aantal 
en begin juli begint het "massa-proces", dat zo schrij
ven de kranten "het grootste is ui t de na - oorlogse ge
schiedenis. 

En tegelijkertijd kan Commissaris van de Koningin Vonhoff 
verkondigen - geheel in de lijn van Heerma - dat kraken 
verboden moet worden , want er is toch ook geen woning
nood meer! 
En de (kraak-lbeweging likt z in wonden en beklaagt zich 
over d~ petze en de kriminalisering .. ..... . 

In Zwa rte 146 stond een overz~cht 
van de "beweglng ln de jaren '80" en 
dat overzlcht elndlgde met de ont
r Ul mlng van de Tesselschadestraat, 
waar we triom[antellj k verkondlgden 
"er weer te zljn "! Argumenten hler
voor waren e r nlet. Goed de interna
tlonale per s werd gehaald met mOOle 
[otoos, er werden geen arrestat~es 
verrlcht en het was gelukt om weer 
eens verzet tegen een ontrulmlng te 
organlseren. In het enlge verslagje 
dat na de ontrulmlng werd gemaakt 
stond nauwelljks enlge zelfkrltlek. 
Toch was het de bedoel~ng geweest, 
dat de ontrulm~ng ln het kader van 
de strljd tegen c ltyvorm1ng werd ge
zet, alleen dat kwam totaal nlet Ult 
de verf. In dle Zwarte werd he t vol
gende cltaat aangehaald:" !n de bur
gerlljke pers van 11nks tot rechts 
werd ons verhaal over cltyvorm~ng 
enlgszlns onderges neeuwd onder de 
algehele verbazlng over ' het her
nleuwde eendrachtlge optreden van de 
doodgewaande kraakbeweglng". 
De ontru~mlng was een "schljnsucces ~' 

Al s brandende barr~kades, he lmen en 
blvakmutsen de symbolen zijn van een 
gesla~gde aktle, dan klopt ~r lets 
nlet! 

OOk ln de maanden na de Tesselschade
straat werden er geen poglngen meer 
gedaan, om he t verloop van de "u~tge
l okte ontru~m~ng" ln een goed pers
pekt~ef te kr~jgen. Wat resteerde 
was de mljns ~nz~ens onterechte j u
belstemm1ng. En ondertussen doemde 
de vo lgende grote ont~u~m~ng op ... . 

In mel ' 68 schreef Ulrlke Meinhof: 
"tegengeweld loopt het gevaar tot 
geweld te worden als het handelen 
door de pol~t1e wordt bepaald,als 
machteloze woede in de p l aats komt 
van rationaliteit. als een para
mil ita~re aanpak van de politie met 
para-militaire middelen wordt beant
woord". 

Een half j aar na de Tesselschade
straat wordt ln Gronlngen weer eens 
dUldelljk gemaakt hoe te recht dle 
ultspraak was en LS o 

Elders ln deze Zwarte staat een ar
tlkel van 'Arle Luyendl jk ' over de 
rl cht1ng van de kra~kbeweglng (z~e 

ook NN nr. '0 1. In het stuk wo rdt 
de mogelljkheld geopperd, dar JUSt l
tle ep de pohue de "ultgelokte 
ontru1rnlng" van wo lt.ers - en van de 
Tesselschadest.raat? - zelf ultgelokt 
hebben, of op z ' n mlnst. hebben lat.en 
gebeuren, om op die manler de kraak
beweglng weer ~n kaart t.e kunnen 
brengen, om zoveel mogelljk arres 
tatles te kunnen verricht.en én om 
er politiek fllnke munt. u~t. te kun
nen slaan. De col van de BVD blj 
de ontruiming en blj de komende pro
cessen zijn een bevest.~glng van d1e 
theorte. Na de ontwikkellngen rond 
de Mac1ënbuccht (de her-1nvoer1 ng 
van art..140) en de poglngen om RARA 
te arresteren (de zeepbel-affalre) 
wa s het duidel ijk dat justltle nlet 
meer zomaar zou gaan zitten toek1j
ken . Door weer te klezen voor een 
para-militaue aanpak bij de "u itge
lokte ontrulmlng" van Wolters trapte 
ledereen met Open ogen in de val, 
dle was opgezet . En de medla doen 
de rest . Op zlch terecht konstateert 
de Steungroep arrestanten WNC 1n de 
verklaring van 7 junl: 
" Waar het hier om draalt 1 5 , dat e r 
een klimaat gekreë erd is om een 
grote groep mensen - hard - aan te 
pakken. Het ~itroepen van de nood
toestand, te roepen dat het een 
' blindeloze ' oorlog is, leugens te 
verkondigen als zou de elgenaar van 
Kafe Forum Ult zljn bed zljn gel1cht 
en als zouden er eksplosleven met 
zelfontstekingen zijn in het pand 
en termen als rondtrekkende raddraal' 
ers, krakersterreurbende, passen 
hierln ." (Zwarte 155) 

Maar hoevaak hebben we dat soort ver 
halen de afgelopen tLen jaa r nu al 
nlet gehoord? 

Vol verbazing blljft de geschiedenis 
zich herhalen, blijven we doorgaan 
met het toepassen van (soms ~ilitan
te) middelen en strategiën, zonder 
dat. we in staat zijn om te leren 
van de fouten en problemen uit het 
verleden. Vanaf begin tachtig wordt 
er konstant naar de pers gewezen 
als een van de boosdoeners, waardOor 
wij onbegrepen blijven . En het is 
ook heel cynies om 1n De Groene Am
st~rdammer van 30 mei te moeten le
zen: 
"Het richtLngloze geweld van de kra
kers wordt zo unaniem afgekeurd, dat 
Staatsen ontslagen 11jkt van de 
plicht om na te denken over de argu
menten die de bewoners van het Wol
ters-noordhof fkompleks wel degel ijk 
hebben ( !! ) B&W kunnen gewoon door
gaan Groningen om te bouwen t ot een 
Yuppieparadijs. De alom bekritiseer
de heftigheid van het krakersverzet 
maakt elke meer kritiese analyse van 
het PvdA-gedrag blijkbaar onnodig. " 

Maar ondanks het feit, dat ook De 
Groene Amsterdammer nu niet bepaald 
ultblinkt ln het bekrItiseren van 
- ln dit gev~l - het c1tyvormingsbe
leid van de grote steden, 1S de In
houd van de krl~ lek ook deels wel 
terecht. 
Voor ons was de tnzet van de MarLën
burc ht redell j k helder en we meenden 
dat ook de "buitenwereld" het wel 
zou begrijpen: Shel l-apartheid/ wo
nlngnood- leegstandswet / en verzet 
t.egen de ontru Lm1ng en de afbraak 
van een 'zelfbepaa ld leven. Er was 
maar één gOudvis voor nodig om alle 
argumenten ln één klap onder de ta
fel te kri jgen: 
"Ja het lS elke keer weer vreemd te 
merken hoe goed je dingen ook voor
bereldt, da t het Shocking-effekt 
van zo 'n rel ongrljpbaar is. Waar je 
daarna met je argumenten en feite
ILjke verhalen over de ontruiming 
geen poot meer aan de grond krijgt. 
Zo werkt het en we hebben die dooie 
V1S maar te sllkken." 

Ook blj de Mar1ënburch t l S er weinlg 
rUlmte geweest voor een kritiese be
schouwl ng. In eerst.e lnstantie over 
heerste de j ubelstemmlng - ove r een 
geslaagde ont rulming; W3t een maso
chisme hebben we eigenlljk in de 
kraakbeweging!- , daarna kwam de 
grote schrik en de woede ove r de ar
restaties en het opdul ken van art. 
140. Waa rna alle aandacht zich ver
vo lgens rlchtte op de nieuwe repres
siemogelljkheden , die de staat zich
zeI f versc hafte. 

Op zich was blj de Tesselschadestraat 
gekozen voor een strategie, waarbij 
de nadruk zou moeten liggen bij het 
bekritiseren van het cityvormingsbe_ 
leid van Amst.erdam. Toen puntje bij 
paaltje kwam ware n er Rlaar drie men
sen te vinden ln A'dam die wel wil
den gaan folderen in de stad tijdens 
de ont ruiming. Dat spreekt toch voor 
zich! En het was daarom veel te ma
ger dat. er niet. achteraf is geëvalu
eerd waarom ~n de media het verhaal 15 
over c ltyvorming enigszins onderoe-



sneeuwd bleef . Waar lagen de knelpun
ten bij onszelf ln de informatlevoor
Zlenlng? En hoe doen we dat een vol
gende keer· beter? 
Het zoeken naar een nleuwe strate
gle bleef steken ln goede voornemens . 
Jammer, omdat de strljd rond Wolters 
ook glng om cl t yvormlng. Er had dus 
geleerd kunnen worden van wat er bij 
de Tesselschade bljV. op het publl
c ltalre vlak allemaal fout was ge
gaan. Maar opnieuw werd er voor ge
koze n om de nadruk te leggen blj de 
"verdedlglng" van Wo lters en dus 
voor een "ultgelokte ontrulmlng" 

Dlj Wolters is de goudvis van de Ma
cl ënburcht lnmlddels ultgegroeld tot 
een heel "grand-kafe " . Op het moment 
dat je de volgende morgen massaal 
met de bek vol tanden staat bij het 
antwoord op de vraag, waarom nu Ult
gerekend Forum verbouwd werd - en 
nlet bijv. de rechtbank cOlge tlen
tallenmeters verderop, waar nu ook 
uitgerekend ledereen terecht moet 
staan - dan klopt er dus helemaal 
nlets meer van; werkt zo'n aktie dus 
a'Jerechts; blljft er dus niets ove r 
van een rationele aktie, waarblj WIJ 
en nlet de politie het verloop be
palen . 
Tegengeweld word t tot geweld, waar
blj niet meer valt Uit te leggen, 
waarom het gebrUikt wordt! 

Het kraken I S beheersbaar geworden 
voor de staat, doordat zij hun stra
tegle aanpasten In de loop van de 
jaren '80: aangepaste apv's, de leeg
s tandswet, de Huidenstraattruuk en 
als dat niet hielp werden steeds gro
tere hoeveelheden politie (en evt. 
tanks , hoogwerkers, etc. l lngezet. 
tiet kraken I S beheers baar geworden 
doordat het politleke succes van 
tl lnd '70/begln '80 19 omgeslagen In 
krlminaliser1ng en Isolement en gro
te delen van de "scene" nlet Willen 
zoeken naar andere wegen, om weer 
de politieke kracht te worden, dle 
nodlg is om O.a. he t beleid van de 
staat - van bljV. Heerma - weer te 
kunnen bestrljden .... . . 

DE I'RQBLEMEN 

oe (Kraak-lbeweging heef t in de prak
tij k altijd twee uitgangspunten ge
had. Enerzijds de strijd vnor eigen 
ruimtes e n de pokit1eke strijd voor 
een zelfbepaald leven; anderzijds 
de politieke strijd tegen l eegs tand, 
woningnood en cityvorming i n al z'n 
facetten. Beide uitgangspunten heb
ben hun eigen prOblemen. 
Verzet tegen ontruimingen - al of 
niet met geweld - blijft een belang
rijk middel. Maar tegelijkertijd is 
de vraag ontstaan, of had moèten 
onts taan, hoe daarbij wordt omgegaan 
met de toenemende staatsrepressie . 
Het fenomeen "uitgelokte ontruim in
gen" i$ daarbij eigenlijk één van 
de meest bizarre antwoorden die oo i t 
bedacht is. oe voordelen zijn dat 
zelf het moment wordt bepaald wan
neer er ontruimd (I) wordt , dat het 
daardoor makkeli jker is om te mobili
seren en dat het initiatief dus In 
eigen hand blijft. Ook dit lezen we 
terug in de ve rkla ring van de Steun
groep WNC; 
"In het algemeen willen we stellen 

dat het een ove rw1nnlng IS van hen 
die nu vastzltten , dat er geen ge
wond en gevallen zIJn en dat ze In 
st aa t zijn geweest vanaf het begin 
tot het eind, het Inltlatlef In ei
gen handen te houden " . 

Maa r de realltelt IS natuurllJk dat 
er slechts een IllUSie wordt hoog
gehouden. De IllUSie dat de kraakbe
weging nog wel wat voorstelt dat we 
In staat zIJn de staat te konfronte
re n met veel geweld - terw1Jl de ne
derlaag militalr gezien voor Ieder
ee n van te voren vast staat. Maar 
de kracht van de 11lusle 1S, dat het 
middel van de "ultgelokte ontruiming" 
morgen weer door anderen gebrUikt 
kan worden, want we bouwen onze ne
derlagen om In overwinningen. 

Zoals gezegd. naar alle waarSChlJn
ll jkhe1d hebben polltie, Just1tle en 
BVD de on trulmlng gewoon laten gP
beuren en het gegeven van d~~139 ar
rest~n ten , die nu aankijken tegen 
elsen van 9 maanden, IS toch niet 
lets waar ~e trots op kunnen zljn.De 
het ze d1e daarna 1n de media 1S los
gebar~ten moet toch ook wel dU1de
lijk maken dat we het Initiatief al
weer kW1jt waren voor we het ons 
real1 seerden. 
Het wordt dus hoogtljd dat er een 
di skUSSie ontstaat binnen de"restan
ten van de kra~kbeweglng" hoe de 
ontru1m1ngsgolf wordt gekeerd en oe 
wat voor manier er voor gezorgd kan 
worden dat het mogelljk blijft om 
te kunnen blljven k1ezen voor een 
zel fbepaald leven. 
De belangen van de staat om Zich te 
ontdoen van kraakpanden zijn dU1de
lijk . Het cItyvormingsbeleid - de 
gilmmmend opgepoetste YUPPIecentra 
voor het zakenleven _ leidt er ook 
t oe dat er nlet meer voor wordt te
ruggedeinsd om al of ni et tegen hoge 
kos ten panden te ontruimen. Het 
schade-argument, dat vroeger noq wel 
eens Wilde helpen, werkt daardovr 1n 
het algemeen niet meer. En de ont 
rUIm ingsgolf gaat dus gewoon door. 
En het gebrUik van geweld lS In de 

pr~ktlJk een strateg i e geworden, 
waa rmee de staat Zich Vla een "law 
en order "-beleld ook nog andert> ar
gumenten ve rschaft om te ontrulm('n. 

Als de kraakbeweging doorgaat met 
het b l l)Ven zij n van een "ontrul
mingsbeweging" IS de kans groot dat 
de komende ja r en de meeste panden 
wel ontruimd zullen worden en stort 
een komp l e te struktuur In. Oe dUltSt> 
kraakb~weglng heeft dat problet>m 
al beg in Jaren ' SO gekend. Eén viln 
de oplOSSi ngen daar I S geweest om 
dan eventuee l /zo mogel l jk panden 
zelf aan te kopen. De Mehrlnghof I S 

daar voor mij altl)d een van dt> goe
de voo rbeelden van. Maar ook de 11<1-

fenstrasse dankt zl)n voortbestaan 
aan het ubbben van een huurkontrak t. 
Maar daarnaast IS de HafenstraliSC' 
ook een voo r beeld van hoe ontrUimin 
gen door het organ i seren van een br e
de steun - na a st het militante ver 
zet - kunnen worden tegengegaa n. 
OOk dat IS lets waar we In Nederland 
geen raad meer mee weten! 

Binnen de holla ndse kraakfll osoflc 
lS huren of kopen bijna cen dood
zonde. Gron ingen toont aan hoe sne l 
Je verlost kan worden van de zgn. 
' ml i lta nte bolwe rken '. Het behouden 
van panden zou de komende tlJd een 
belangrijker strategie moeten worde n 
dan het lange tijd geweest IS. En 
een van de noodzake li jkheden daarblj 
IS het stomweg weer opbouwen van po
litieke steun van a ndere groepen, 
ook al zijn WP het soms totaal nJet 
met ze eens . Het a l te r natief IS da t 
we langzamerhand geen panden meer 
overhouden; 

De tweede kant van het probleem, de 
pol 1tleke s trl jd , slUit daarbij naad
loos op aan . In de Inleiding haalde 
1k het voorbeeld aan van Ifeerma, die 
dOOdgemoedereerd kan bliJven ver
kondigen dat er geen woningnood mee r 
IS. En ~et ultblljven van reaktles , 
de feiten dat het niet zo IS zijn 
veelzeggend . Waar blijven de kelha r
de cljfers Uit de steden, waaruit 16 
bllJkt dat het niet zo IS? Ook de 



kraakbeweg1ng heeft hler geen weer
woord mee r op. En het 1S daarom dat 
een va rke n als Vo nhoff kan beweren 
dat he t kr a ken wel verboden kan wo r
den . 

De ke rn van het po lltle ke pr obleem 
he ef t dr1e kanten: 
- we weten ze l f nauwel1 j ks meer wat 
de f eiten z ij n ; 
- we zijnn 1et 1n s taat om analys e s , 
die e r wel z l jn (bljV . op het terre1n 
van c 1tyvorm1ng ) naar bU l ten t e kr ij 
gen , omdat onze e 1ge n med1a daar n1et 
op 1ngestel d z l j n ; 
- en door het 1sol e ment waar we 1n 
beland zljn , zljn we ook b1 j na ni et 
meer in staat om kontakten te legge n 
na r andere groepen toe , om zo ee n 
brede r e Oppos1tle te krljgen . 

I n Zwarte 154 , 1n het art1kel waar1n 
wo r dt u i tgelegd waarom de Zwarte er
mee gaa t stoppen, 15 al het een en 
ander gezegd over de oorzaken van 
deze problemen. En waarom de Zwarte 
om d1e reden 10111 gaan klezen voor 
een a ndere pol1tieke aanpak. Hoe be -

~ langrl jk da t 15 , 15 de afgelope n we 
ken weer gebleken Ult de pe r1ke l en 
rond Wolters . Maar ook het verloop 
va n bijv . de Shell-blokkade 1n Den 
Haag 15 daar een bewlj s van. 

Itet zlj n op zlch twee t otaal ve r schil 
l ende t e rre lne n, met name wa t be
tref t de pollt l e ke aanpak, maar b1j 
be lde v l nden we toch dezelfde p ro-

. bleme n terug. B1 j de Shel l-b l okkade 
ln Den Haag 1S maandenlang hard ge
wer kt om de o rganl sta t.e zo breed 
moge l l j k te krl jgen - dlt dus ln 
tegenste l11ng tot de aanpak blj en 
r ond Wol te r s - , maar de ultelndel1j-

ke blokkade leve r de wee r het beeld, 
dat we al vaker gezien hebben: de 
bekende "scene" was er weer, maar 
daarbulten was er b1jna niema nd. En 
het grote probleem was : hoe krijg je 
de blokkade vante vore n ln de med 1a? 
In tegenstell lng tot het jaar daar 
voor, met de "spekta ke l -blokkade " 
werd er door de medla deze keer vr lj
wel geen aandac ht besteedt aan de 
voorbereldlng van de blokkade . Het 
pol1t1eke kilmaat rond aparthe lds
akt l es l S razends nel verande rd e n 
prompt merken radlkalere gr oepe n , hoe 
moelll j k he t lS om dan j e s tand punt 
nog ergens kWl j t te kunne n en e r ook 
nog eens op te mOblll &eren. 
Ee n ander voorbee ld daarvan Zle n we 
ook bl j de l-mel - akt1e s rond de be 
ëd1g1nge n van de CO- en CP-raads l e 
de n. Ondanks dat er l n een aanta l 
steden veel vergaderd 15, met ook r e 
delljk veel vers chlliende groe pen , 
lukte het t och n1et om een e nlgsz 1ns 
massaa l proteSt te organlsere n. De 
wcpde en "bezorgdhe ld" lS we l a l om 
aanwez1g, maar om dle dan vervo l gens 
ook om te kunnen zett e n 1n een geza 
menl1 j ke strate gle 15 veel moel l1j ke r . 
Het l S nlet zo eenvoudlg om een 
doorbraak te forcere n , om het be gr lp 
"ve rbredl ng " ook prakt les l nho ud t e 
geven. Het ontbr eke n va n d ls kussle 
strukture n en ervarl ng me t ande r e 
groepen, he t o ntb r e ke n van b lade n, 
waarln d l e d lsku~S le s gevoe r d kun
nen worde n breken o ns h1 e r op . Er 
z l jn geen mogell j khede n om de dlS 
kussleS ,--- dl.e na de l - me l-aktles wel 
h1er en daar gevoP~d Zijn, daa rna 
verde r door te zet t e n , t e rw1 jl ze 
jU l st dan zo bela ngrl.jk worden. En 

net als b l jV. Vo r1g j aar na de EF
dagen ln De n Haag, v1 nden we evalu
atles va n de a kt1edagen alleen t e r l 
1n een paa r e lge n bl aden , terwljl E 

b l jV. over de blokkade wel een dlS
kussle gev0e r d zou moete n wo r den me 
o . a . het KZA over hu n r o l 1n de voo 
bere1d1ng en over het verl oop en he 

nu t van de a kt1e/blo kkade . Ove r de 
ont r ulm l. ng van Walte r s kan ook al
l een maar l. n elgen ~ r l ng gediskus
sleerd worden . Bl. jna alle lnltlatl e 
ven , d1e worden ge nomen om de breed 
te weer terug te vlnde n lope n daar
om weer vaak dood 1n de geslo t e nhel 
van de "beweglng ". 

DE HEROVE RW EGI NG VOOR EEN NI EUW 
PERSPEKTIEF 

Het ontwlk kelen van een n1euW pe r s 
pekt1ef voor het verzet zal n l et 
lukken door vast te bl1j ven houden 
aan aktlevormen , waa r va n al Ja r e n 
bl1j k t dat ze nlet wer ke n . Een nle u 
perspektlef zal ook n1et onts taa n 
door een vertwlJfeld vasthouden of 
zoeken naar utoplë n. We moe t en e r
aan werk·..:!""! dat we ln de toe koms t 
meer zullen z l jn dan een "mlnde r he l 
dle wanhop1g st r ljdt .tege n ee:n sys 
teem , tegen de s taat , tegen het kap 
tallsme, Het nog zo gemot lveerde 
verzet van klel ne g roep jes ~n l nl 
tlat1even heeft nlet zoveel opge l e 
verd. Een rad lkaal l l nks e beweg l ng 
zal hler over moeten nadenken . 

hdb . 

Ook de kraakbewegi ng za l zi ch moeten 
gaan realiseren (op Europees nivo) 
dat haar rol a l s politieke machts 
f a ktor is uitgespeeld. De str a tegie 
van ~et spontanisme en anarchistisch 
individualisme heeft a f gedaan, een 
he rzi ening van organisatie zal dan 
ook, wil deze' protest vorm zich oo it 
nog wi llen ontwikkelen , op kor te ter
mij n door gevoerd moeten worden. De 
strategie zal minder gefi xeer d moe
ten worden op lokale omstandigheden. 
Door perfekti one r ing van de repres 
s ie (art . 140, de identifikati e
pli cht in '92) de r eorganis atie van 
Europa en recen t eli j k de kapita lisa
t ie van "communi stische " landen i s 
een l angere termi j n str a tegie op z ' n 
plaa ts . 

gie , welke voora f ga at aan de vor
ming van de revolutionaire t egenmacht . 

All een do~r ontwikkeling van sekta
r i s che groep naar een si tua t ie va~ 
revolutionaire tegenmacht kan genoeg 
perspektief bieden om uit te groeien 
to t polit i eke mach tsfak t or. De kraak
bewegi ng za l dan ook oude hooggepre
zen waarden moeten afstoten . het i n
div i dua l isme en s pontan isme als eers
ten. een zwa re klus temeer omdat tot 
op heden door de kraakbeweging niet 
i ngez i en wordt dat hun houdi ng ge( 
mis)vormd i s door kapi talistische 
anarchisten a l s Sti r ne r en het libe
ra l e ka r akter van het Kapitalisme. 
Ook de kraakbewegi ng i s star en bur
gerl ij k i n haar denken, pas als dit 
overboord gezet i s , zal er gewerkt 
kunnen worden aan de broodnodige ko l
lektivi satie van pol i tiek en strate-

revoluti onaire cel len 
c ommando la hermanl ta revolucio
naria de Marcani 



QYER PERs;ROEPEN, AFSPRAK~N, VERKLAR ! NGEN , 

EEN !SJLEtvENT .EN_ HST BEHCUD VAN PANDÈN 

In de disKu981estukken naar aanleiding 
van de ontruiming van het WNC in Gro
ningen zijn al veel zinnige dingen ge
schreven. Nu na de uitspraak is het 
ook mogelijk om wat opgespaarde kri
tiek op de aktie te spuien. Verder wil 
ik reageren op de tot nu geschreven 
stukken en verder proberen te komen in 
de diskussie over het behoud van ge
kraakte panden en het opbouwen van 
politieke kracht . 

26 mei 1990 

Zaterdagochtend 26 mei werden in de 
vroege ochtend barrikades opgericht 
r ond Wolters. de politie werd uren 
tegengehouden en aangevallen met ste
nen en verf. Het coördinatiebureau van 
de gemeente voor de stadsvernieuwing 
werd aangepakt plus een advokatenkan
toer en een kafe . Ik was gewoon thuis 
die ochtend en toen ik om 12. uur het 
ANP-nieuws hoorde wilde ik he t liefst 
door de grond zakken. De aktie kwam 
over als blind geweld, er was geen ar
gumentatie en het uitslapen van vooral 
kafe Forum kon niet uitgelegd worden . 
Ik kreeg uit het ANP bericht d e indruk - ...... "i .... ~~ 
dat er geen pers groep funktioneerde, 
wat later ook bleek te kloppen. ~l met 
al werd de aktie een kleine r a mp . De 
mensen die ik sprak vonden de aktie 
net zo' n misser en vooral mensen die 
niet echt betrokken (meer) zijn hadden 
er geen goed woord voor over . Krakers 
of kraken in het algemeen moesten. het 
ontgelden. In deze sfeer groeide met 
de uitspraken van Staat!!en en co he t 
klimaat voor de fanatieke aanpak van 
justitie na de ontruiming de volgende 
dag. Mensen werden lang vastgehouden, 
er werd gepoogd om de hele kraakbewe
ging (officieel) gekriminaliseerd te 
krijgen. Kraken werd onmogel i jk in 
Gr oningen, de beweging als geheel weer 
fijn in haar isolement geduwd. Genoeg 
reden voor een fl inke diskussie zou 
je zeggen. 
We zijn nu twel::! maanden na de aktie 
en er is niet echt veel kritiek of 
diskussie op papier gezet . Dat is een 
slechte zaak . Door al l e opwi nding over 
de arrestanten, het massaproces, de 
uitspraak en daarna de verwerking van 
de ontstane ontberingen (zowel door 
arresto's als steungroep(st)ers ) lijkt 
de aktie zelf onder te sneeuwen . Oe 
aktie lijkt zelfs als een overwinning , 
een sukses, gezien te worden zeker nu 
artikel 140 door de rechter is afge
wezen. Oe kritiek wordt niet besproken 
Ik vind de aktie geen sukses . Er is 
veel misgegaan, krakersters hebben 
(zeker in het begin) een zeer slechte 
publiciteit gekregen en voor mij is 

het de vraag of er in de toekomst nog 
vaker op zo'n manier een ontruiming 
moet worden uitgelokt. 

Ik merkte het al eerder op , er was 
geen persgroep . Nu wo r dt terecht ge
zegd dat vanuit het WNC niét met de 
pers werd gespr oken en dat het dus 
'logisch ' was dat e r geen persgroep 
was. Oe aktie is echter l andel i jk te 
noeme n wat deze keuze dus de keuz e van 
alle aktievoerdersters maakt. Ik vond 
het niet hebben van een per8gr oep bij 
zo t n aktie een blunder van de eerste 
orde . Dat rampzalige ANP-bericht, en 
übe r ha upt de publiciteit in de eerste 
dagen na de ontruiming wa s niet alleen 
te danken aan de t het zerige' pers maar 
net zo goed (of meer) aan de opzet van 
de aktie . Prakt ijk in Nederland is dat 
je journalisten achter hun reet aan 
moet zitten omdat ze er anders zelf 
wat van bakken (en dat is vanwege de 

18 



geringe betrokkenheid meestal niet zo 
geweldig ) of niet verder komen dan het 
citeren van de burgemeester en de po
litiewoordvoerder . Als je je aktie 
fatsoenli jk in de pers wilt krijgen 
zul je daar zel f achteraan moeten zit
ten en journalisten suf moeten bellen 
t ot ze er wel wat van maken . Het is 
toch ongelofelijk dat om 12 uur IS 

middags een aktie die 's ochtends zeer 
vroeg begon nog niet 'normaal ' op het 
ANP komt. Dat ANP nieuws had om 7 uur 
' s ochtends al een atuk genuanceerder 
kunnen zijn/moeten zijn. Nu werd hier
mee de toon gezet voor de verdere be
richtgeving. Zeker bij een r el als 
deze waar de politie fiks op hun bek 
krijgt en waar bovendien flink wat ge
sloopt wordt wat niet de bedoeling 
is, is het onvermijdeli jk dat er kri
tiek komt, en (een deel van ) de pers 
er schande van spreekt. Dat was bij 
de Marienburcht zo (bank ineL goud
vis), de Tesselschadestraat (uitgefik
te auto's ) en dus ook hier. Oe manier 
waarop dit vorm krijgt is echter ver
schillend . Vergelijk je de Tesselscha
destraat berichtgeving in de Volks 
krant met d i e over Wolters dan zie je 
toch behoorlijke versch i llen. Bij de 
eerste gaat het art ikel over krakers
ters en hun motieven. Oe eer ste z in: 

"We zijn er weer " , stond op een 
spandoek dat door de ongeveer 150 kra
ke r s werd meegedragen, die maandag
morgen door de politie uit twee· panden 
werden gehaald.' Bij Wolters gaat het 
over de rel en diens 'verschrikkingen' 
en slechts zeer summier over de mot re
ven. Hier is de eerste zin ' Midden in 
het oorlogsdecor van glasscherven , 
zwartgeblakerde gevels, opengebr oken 
s t raten en dichtget immerde hui zen 
viert burgemeester Staatsen van Gr o
ningen zondagmiddag een ontspannen 
overwinningsfeest je. ' Nogal verschi 1-
lend die twee zinnen en volgens mi j 
voor een belangrijk gedeelte te wijten 
aan de afwezigheid van een funktione
rende persgroep. 
Wat het extra kwalijk maakt is dat de 
toestand in Groningen al lang was ge
eskaleerd en het WNC nie t bar gunstig 
in de publiciteit stond . Juist daarom 
was het zo belangrijk geweest om de 
aktie uit te leggen in een poging dat 
een beet je recht te t rekken. Het was 
nu voor de autoriteiten simpel om de 
krakersters in een hoek je te duwen . 

Volgend kritiekpunt· is (hoe voorspel
baar) het slopen van kafe Forum en het 
advokatenkantoor . Ik heb begrepen dat 
dit tegen de afspr aken i n is gebeurt 
en niet ··gedragen werd door de hele 
groep. Waarom is dit nog nooit duide 
lijk naar buiten gebracht? He t bl ijkt 
via via , en uit verkl aringen van men
sen bi j he t proces en bij verhoren. 
Waarom wordt dat niet in de eigen bla
den verklaard of in een bericht aan 
de pers? Waarom b l i j ft het slopen van 
Forum in pe ogen van de meeste mensen 
een integraal onderdeel van de aktie? 
Is het niet belangri jk wat mensen over 
kraken denken of wat de mensen binnen 
de scene voor beeld van de aktie heb
ben? Nogmaal s blijkt ook hier weer het 
nut van een persgroep die om 7 uur 's 
ochtends al (bijvoorbeeld) had kunnen 
verklaren dat Forum een foutje was , 

in een poging om nog iets te redden . 
Zelfs nu, twee maande n later staat er 
noq niets op papier . Het lijkt alsof 
er geen fouten gemaakt zijn of dat ze 
het bespreken niet waard zijn. Ik vind 
het ongelofelijk dat na zo ' n aktie , 
die zulke gevolgen heeft, weinig van 
de betrokkenen in staat zijn om kr iti
tisch op de aktie terug te ki jken en 
daar open over te diskussiëren . 

Waar wel energie voor is is voor he.t 
praten over de mens en die verklaard 
hebben. Mensen die alleen over zich
zelf verklaard hebben worde.n van ver
gaderingen uitgesloten , mensen worden 
uitgekotst, er wordt hier en daar be
hoorlijk ongenuanceerd mee omgegaan. 
Niet door iedereen maar een gezame
lijke genuanceerde aanpak komt niet 
van de grond . 
Er ontstaat een sfeer waarin sommigen 
'goed' zijn (die hebben gezwegen) e n 
anderen 'fout' (die iets of veel ver
klaard hebben). De 'fouten' zijn min
der waard, zwak en onbetrouwbaar. In 
plaats van te kijken naar de reden 
waarom mensen verklaard hebben, naar 
wat er in de opzet van de aktie is ge
daan om mensen er op voor te bereiden 
enz. wordt bij de mensen die verklaard 
hebben de schuld gelegd van het lange 
voorarrest en van het verzamelde be 
wijs. Terwi j l er notabene mensen die 
niet mee wilden doen omdat ze bang 
waren om door te slaan en na aandrin 
gen toch mee gingen bij zaten. Is het 
dan hun schuld als ze inderdaad ver
klaren , of is er iets mis in de opzet 
van de aktie? Is het raar dat mensen 
verklaren die van niks of weinig weten 
of er niet op voorbereid zijn , of er 
een paar dagen vantevoren nog bi jge
haald zijn? Het is simpel om achteraf 
een scheiding te maken tussen ' goeden ' 
en ' fouten' . Het zou beter zijn als 
het van tevoren gebeurde en je van 
iedereen wist dat hij/zij geInfor
meerd en voorbereid was. Dan is het 
ook meer terecht om boos / woedend te 
worden of eens te kijken of zo ' n pe r
soon niet voor de politie werkt. Nu 
komt het voor dat een persoon zich in 
de rechtszaal distancieerd van de hele 
aktie. Zo iemand hoort daar toch hele 
maal niet? Wist hi j/zij dan niet wat 
er ging gebeuren? 
Enfin, ik hoop dat 'de beweging ' nu 
eindelijk een goede manier vindt om 
te voorkomen dat me nsen doorslaan, en 
hoe je met mens en d i e dat gedaan heb
ben moet omgaan. 19 



noodzaak tot heroverwegen 

Er zijn belangrijker disk.lssies te 
voeren dan over 'verrader~', zo~ls 

over de onderwerpen die in eerdere 
NN' s stonden . Ik weet niet of mensen 
die stukken lezen maar er staan veel 
behartenswaardige dingen in. Over het 
omgaan met vecklaardp.rsters bijv. , of 
over de non-conformistische WNC-aan
pak, over de bekendheid van akties bij 
politie en BVD en over de strategie 
en doelen van de kraakbeweging. Vooral 
het stuk ' Noodzaak tot heroverwegen I 
bevatte veel goede punten voor een 
d iskussie over he t perspektief van de 
kraakbeweging . 
Een aantal hiervan waren: 
-Het omslaan van tegengeweld i n geweld 
door machteloze woede en een para
militaire aanpak 
-Het onvermogen om te leren uit fouten 
en kritiek , bijvoorbee ld de gebrekkige 
evaluatie van de Tesselschadestraat
aktie 
-De kriminalisering en het isolement 
van de beweging 
-Het failliet van het fenomeen uitge
lokte ontruimingen en de noodzaak om 
het behoud van panden tot een belang
rijk doel te maken om de linkse struk
turen in stand te houden 
-Ce afwezigheid van politieke kracht 
door een gebrek aan feitenkennis, het 
onvermogen om analyses naar buiten te 
krijgen en het isolement . 

Ik ben het tamelijk eens met het stuk. 
Wat mij betreft is het tijdperk van 
de gewelddadige (uitgelokte) ontrui
mingen voorbi j .omdat we er meer mee 
verliezen (in ieder geval een pand) 
en er in ieder geval niets mee winnen . 
We zullen eindelijk serieus werk moe
t en gaan maken van het opheffen van 
het isolement door het opbouwen van 
I goede I kontakten met andere groepen 
en het weer ver overen van een deel van 
de publieke opinie. We zullen steun 
moeten mobiliseren zodat we een kracht 
vormen die politiek d~ngen af kan 
dwingen . We zullen manieren moeten 
vinden om ontruimingen tegen te hou
den, door legal iserip.g. of het tot in 
het oneindige uitstel~.en. van ontrui
mingen omdat daar géel')".· .s~eun voor is 
of teveel tegenstand. Het lijkt 
mij dat in principe afgezien moet wor
den van geweld omdat veel merysen dit 
anno 1990 niet (meer) willen .of be
grijpen. Met 'in principe' bedoel ik 
dat het toch toegepaste geweld noodza
kelijk moet zijn en ten alle tijden 
uitgelegd moet kunnen worden4 Het moet 
minimaal geen afbreuk doen aan de aan
wezige steun voor krakersters en haa~ 
politieke doelen. 

Verder moet de ontruiming een uitdruk
king zijn van de doelen en ideeën van 
de krakersters .• Als in de persverkla-...... 
ring van de WNC=-aktie staat dat e~ 
konkreet verze~ geboden wordt tege~ 
onderdrukking , (zwart door wit, vrouw . 
door man, knecht door baas , die r door 
mens), vernietiging van de wereld mid
dels vervuiling en militarisme, en 
verspilling van grondstoffen, energie 
enz., dan moet de . aktie dat verzet 
uitdrukken. Een mil i taire akt ie van 
voornamelijk witte mannen die gepaard 
gaat met (zinloze) ' vernietiging van 
de inventaris van een kata en een kan
toor en vervuiling door eery . brandende 
barrikade lijkt eerder in samenspraak 
met waar men tegen strijdt dan een 
stap in de goede richting. 
We zullen in andere richtingen moeten 
leren kijken, weer onvoorspelbaar wor
den, iets positiefs gaan .""\litstralen, 
creatieve oplossingen zoeken. Dat 
betekent dat we met elkaar moeten 
leren diskussiëren en naar elkaar moe'
ten luisteren, dat afgerekend moet 
worden met een geweldkick (als je wil 
rellen ga je maar naar het voetbal
lenl) en dat we in het vervolg het 
pol i t ieke . doel nummer 1 moeten gaan 
stellen en de heftigheid, vorm etc. 
daar van af moeten laten hangen. Over 
de Tesselschadestraat gesproken: idee
ën om buiten het barrlkadegedoe nog 
andere dingen te doen (muziek, gooche
laars, wat meer ludieke speelse din
gen) werden totaal niet opgepikt. Al
leen het heftige gedeelte was interes
sant. Bij de Stadhouderskade (ook in 
Amsterdam) werden boompjes gepland, 
veel gefolderd enz., veel di ngen gin
gen hier wel goed, maar een struktu
rele koerswijziging bleek het niet te 
zijn. Terwijl deze manier mijns in
ziens een goede is om politieke kracht 
op te bouwen, steun te krijgen onder 
mensen in de wijk en wat geloofwaar
digheid op te bouwen. Volgens mij moe
ten mensen in de toekomst meer in zul
kè richtingen gaan denken voor ontrui
mingen . Bijvoorbeeld eens kijken naar 
andere concepten als ooit bij Wijers 
(een massa mensen in het pand), Con
radstraát (spektakelontruiming ) of .v!!n 
dat pand bij N~jmegen waar de krakers
ters hun voeten vastzetten in beton 
om niet ontruimd te kunnen worden. 
Het moment om voor behoud van een·pand 
te werken ligt tussen de kraak en de 
ontruimingsdag" en niet op de ontru i 
mingsdag. Op die dag .moet de onrecht
matigheid van de ontruiming duidelijk 
worden gemaakt en het geli jk van de 
ideeën van de krakersters. Een moment 
om je duidelijk te manifesteren. Cie 
dag is het mogelijk om steun te ver
werven, het omgekeerde dus van wat 
meestal gebeurt . 

• 

Tot zover, gaarne een bloeiende di s
kussie. 

r. 
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DISKUSSIE 
DE KRAAKBEWEGING •••.• VOORKOMEN OF GENEZEN 

In de v roege uurt jes van ~aterda.g d e 
26ste mei wierpen krakers en sympath i 
.anten van het kraakkomplex Walters 
Noordhoff (WNC) barr1cadu op in de 
direkte omgeving van het bolwerk. 
Gr oningen .... 011. vanaf dat moment in rep 
en roer. De burgemeester liet geen me 
dia-moment onbenut om te verkondigen 
dat " het nu 001'109" was tussen de kra 
kers en l.'n 950-jarige Babylonnet j e. 
Uit verschillende steden moest de Mo
biele Eenheid uitrukken om de men s 
schappen in het hoge Noorden de hel 
~nde hand toe te steken. Binnen de 
kortste keren krioelde het van de 
journalisten binn.n de, i nmiddels i n
gestelde, 'noodt04lstand-l.öne'. 
Groni ngen haalde dat w.ekeinde de in
ternationale per., ..... liswaar in ongun 
stIge zi n . Via d. satelliet .... aren de 
kontron taties tussen r.bellerende kra
kers e n he.t qezag over d. wereld .... aar
neembaar. Vrijwel unaniem waren de kom- ' 
mentaren "schand., dit heett n iets 
meer met kr aken te maken". De roep DIT 

hard. stratten werd er , uiteraard, on
middellijk aan toegevQeqd. De verlie
zende partij s c h i tterde in eerste in
stantie , op het belangrijkste mome nt, 
door af .... ezigheid met e en eigen komme n
taar op de gebeu rten i ssen. 
Ruim )1 uur nadat de eerste steen u it 
de straat gewrik t we rd, verlaten I )q 
krak e rs het WNC en worden, gekneveld 
in plastiek ha ndboeien, afgevoe r d naar 
politiebureaus en Huize ... van De .... arin
gen. 
Groningen kan weel' rust i g verder sla-

"'". Er z ijn bij mij over d e ge beurtenisse n 
vragen bli jven hangen. Het. g i ng alle 
lIIoc!Ial een beet j e te voorspelbaar . Oe 
belangr ijkste vraag wa6r ik mee z i t ; 
Hadden de 'sta"ts (e n)ondermijnende ak 
tiviteiten'van de krakers n i et voo rko' 
men kunnen worde n? 
Ik denk het wel , maa r uit strategiSChe 
over .... egingen heeft de overheid be"",s t 
de l.ooi laten eskaleren i n de Gro n i ng
se binnenstad. Ter genezing van de 
kraakbe\Jeging . 
Om deze gedachte enigszins met argu 
menten te onde r bouwen , ga ik terug 
naar de ontruiming van de Tesselscha
destraat in AIIIs t e rdam. He t is 20 no
vember lQ119 . 

Evtmee n!' v ro e g in cie morqen werde n er 
bIJ tie kr66kr.anc1en in rie Tesselsch"de
straa t boJrr ik ades o pgewo rpen en 1n 
brdnd gesto ke n. Oe pol i t i e t rad d " "r 
in eerste i ns t a nti e uite rst stunte l ig 
tegen op . In t eg en s tell i ng t o t de Gr o
ni ngse kraker s o nlangs, ve rmeden de 
kr~kers in de Te s s elschadestraat d e 
d i rekte ko nfrontat i e lI'Ie t de poli t i e 
en men trok z ich terug in de panden. 
Later die ochtend kriJgt d e qroep een 
'vrijqeleide' "aar I,)uiten, n i emand 
wordt ge6rrestee r d . 
Kamervragen volgden ; Ilad de pol i t ie 
de pl"nnen niet kunnen veri)CIele n e n 
.... aarom kregen d e krakers een vrlR el ei 
de ? Cruc ia l e vra gen d ie eigenl ijk nooit 
d u itl E" ll l~ e 'l ntwoo rc1 l"n he bbe n 'l"kreqen . 
N", I~ rh<ln .. l bleek u it i nro rm<'l tie, a f kOln
sL"J voln o nele r meer hoofdc ommi :c; sal"i s 
Nonlhold, dat de polit i e via inf o rman 
ten vrij nauwkeurig op de hooqte bleek 
te zijn voora f van de kl"ake rspl a nnen. 
Toch kon het gebeuren dat er vriiwllli 
ongehinderd barrikades opgeworpen wer 
den en n iemand daarvoor in de cel be
landde. 

Voorafgaa nd a<!ln d e o n t r uiming van de 
Tesse l sch~destraat, we r d e r een <!Iantal 
mal en overl eg gevoe r d tussen de burge
meeste r , Nordho l d en just i tie. I n het 
ee r s t e voorove r leg op 14 november '89 
is d e mogelijkheid van het toepassen 
van a r t i kel 1 40 v a n het Wetboek van 
S t r a freC h t besproken . Dit we r d echter 
niet haa l baa r geach t. Daarnaast .... e r d 
vastgeste l d dat, wannee r de pe r sonen 
z ich in het pand niet lijfe li jk zouden 
verl.etten. zij niet konden worden aan
ho uden . Een kollektieve aa nhouding was 
derha lve in ieder geval niet mogelij~. 

Hen wist van d e plannen van d e krake r s 
e n da t die l.ieh zouden veC'll'\OfM'len , zo
dat niema nd persoonlijk aa nspr akelijk 
ko n worde n ge s te l d . Ove r het ' .... a a r om · 
artikel 140 nu niet werd toeg epast . 
blijft het gissen . Het zou best ee ns 
te mak en kunnen hebben met het Arron
d i semen tsdistrikt .... aar Amste r d am on
derdeel van is. De r echte r s i n deze 
stdd staan vrij k r itisch ten opzichte 
van toe passing van artikel 140 . Kri 
ti sche r da n bijvoorbeeld Gr oningen .•• 
Verd e r heef t men , doo r nauwkeurlge ob
se r vatie en info r mantenwerk vrij nauw 
ke urig kunnen nagaan wie wat deed , hoe 
plannen .... erden uitgevoe r d. Justitie 
h eeft, zo bleek naderhand, VTlJ veel 

. over d e k r aakbeweging vast kunnen leg 
g en . 
Ve rde r heeft men in ~m sterdam de kra 
ke r s pla nnen met "1'I7.et niet wi llen 
dwar sbomen . Deze plannen - brandende 
barri k ades van bou ....... a te ri aa I en v'!r 
vol gefïs te r uqtrekking in de polnden 
waren "!',ne r s niet echt ' staatsonde r 
mijnend '. Hd<!lr dool' het " stuntel i'Je" 
opt r eden van de politie de.Jen de kra 
kers da t '1cne wat l.ll ( en Justitie) wil
den. Gevol~; de kraker s , al s onderdeel 
van het theat.erstuk . kreëe r den Sc'lmen 
met jus t itie een wa r e "hIJs.>l - st.elTVTl i n<J". 
Zo van " kiIn dit nu ml'lc'lr a llema" 1 in 
Ne d e rl a nd?". De rel)erinq sçhreeuwde 
om e ffektieve teqenmaatregelen. Oe ba
sis wa s qelegd om een volqenrle keer 
nu o:!en!i e_t r a kr"cht 19 op te trerlen 
t f'l)en (Ic k r a<'lkht,lwel)in., . En ' !I~ vo lqen
( 1(' keer 7.0\1 het WNC wordt.' n. n .. t. wI ':t 
ol, · 'Iv .. rh" trl .11 v • .><') rol .1t d, · ""' ,s t .! ro.:l\ -
1.I"-krd" i '!poLnn werden 'JC1,1 !: t. \)c ~r.l 

ke r s g r a <!l fde n in de Te !lselschelrlestr"M t 
een kuil •. . . wa6 r ze zelf 6 ~aanden l~

te r i n zouden tu~me l e~ 

WI~ KONDEN EH. N I ETS AAN OOEN 

MDat he t WNC "iet ZOnde r problemo:!n zou 
kunnen worden Ontruimd, was <!Il geruime 
tip bekend . De aCgelopen Jaren hdd het 
WNC in bepaalde krinqen van politirke 
" ktivisten een sVlIIbooI - funktie qekre
gCln R

• zo sChnJft Oe Ruit. in l.' n proces 
verboJ a l op 5 juni· 90. Oe Ruit is in
s pekteur va n ge~entepolit i e te Gro
n i ng e n en e her van de lloofd<!l(delinl:j 
1\1 qellICne en Destuurll jke Zake n. HIj ont
ving) dagen eerder , uit handen van 
de lloofdconvnissaris van Pol i.tie een 
hneC me t betrekking tot de aanloop 
tot e n de onge r egeldheden voor<lfgaande 
a a n de ont r uiming van het WNC . De 
brief was a[komst ig van het lloofd van 
d e BVD . 

De Ru it sch rij f t verc.ler; "De afgelopen 
maande n vonde n vergaderingen plaats , 
t ijde n s welke kraakaktivisten uit ver 
sch i llende p laatsen i n Nederland p l an
nen be r a a mden ~oor akties rond de ve r 

'wachte ont r uiming van het Gr oni ngse 
kraakbol .... erk . Deze bi)Cenkomst.en vonden 

-met een onge ve er tweewe ke li jks e fre
quentie- plaats vanaC januari • 90 in 
~sterdam. ~rnh~ en Gr oningen . Op elk 
van deze. bi ;eenkoms ten wa ren verteQen
~~rdlger s van de WNC-bewoners aanwe
~ig . Vanaf e ind februad '90 was dui
j clljk, dat de k raakakt i vis t en , na een 
rec hte rl ijke uitspraak t o t o ntruiming . 

. ba r rik.!ldes r o nd het WNC zo uden o~e r 
pen en tevens dive r se o b j ekten in de 
stad zouden binnengaan om ve rnielingen 
aan t e richten. Hoewel de tail s n i et 
bekend .... aren. wa s de intent i e t o t het 
plegen va n gewe lddaden a l maanden lang 
a a nwezig" • 
Af ijn , d e ontru iming na de r de e n just i
t i e wachtte g edu l dig . maa r uite r st 
nau wl et tend de te nemen sta ppen van 
d e k r akers a f . 
De ",e d i", ve rleende hand en s pan dien 
s t e n doo r de s tellWll ing r o nd he t WNC in 
de Gron i ngse b innenstad op te vo~re n . 

Met name he t Nieuwsb l ad van he t Noor 
den over t. r of z i chzel f me t talloze an . 
ti-k r ake r s ar tike l en . De zelfmoord va n 
L •• vie r weken voor de ont ruimin~ . 

kWAm voor Justi t ie als uite r st. I)e!.e
gen . L . zou wel eens verrnoon1 kunnen 
~lIn ,ioor rle WNC-krdkers , AI ver voor 
,Ic "I '.<.! lm1ellllo:e ontrul"llin<J ' s ç hrf' l""w' 
oI"n' d.· r'''II '.>n,,}'' m'!dl .' ' .... ·· ... n ",,"'J ,. 
o p lU!isi ny vOQr ue vele overla!it rJi ... 

do k rakers zouden ve r oorzaken . 
Dewo nersters va n he t WNC worden w~k en' 
lang gelnt i midee r d in hu n lee[om~ ev!ng 
hetZIJ door {ascistOlde voetbal ' suppor
ters' , dan wel door opd r inge r ige stil
l en. 
Niks kon meer stuk. wie zou cr nog te
gen ('en krachtig optreden zIJn tegen 
' dit soort kra~e r stulg' . 

Er wo r den wachtposten gelnstalleerrl 
rondom het komplex . Een vaste ka mer · 
get.lft een overzicht op d e Oude 130tf.' · 
rinl)est r aat. Met name rle w'!ck voo r het 
bewuste weekeinde krioelt het va n d,. 

smeris in de omgeving van hr:t W'T JC , 
vel'! 1 ME staat pa r aat. 
Vnpagmiddag 25 mei ar r iveren !'>ympa
UlÏsanten biJ het WNC. Er staat iets 
te gebeu r en . zou je zeggen . Ha,,, de 
politie denkt er duidelijk ande r s ove r. 
dOl"l als ze zijn . Want di'! zelfde da') 
t r e kt de ME zich plotseling te r ug uit 
de bi nnenstad . Weekeinde natuu rl i lk hè ! 
In p l a ats van optimale , verhoogde pa 
r aatheid, blaast men de aftoch t . Er g 
taktisch . De gevolgen Zl)n bekend . 
Krakers konde:1 vnj eenvoudig , in het 

eerste half uur , dat doen waarop }us
titie gehoopt had; Een r avage aanrich
ten . Enige u r en later omsin'}eltl'ln r\~ 

11F.-tro<'~n 01 .. ()m!'J'lvinq Viln h'lt. ·..nl/'.: , 
nonrILI)"':.t.l nd werd Uil ,1 ... Io:r," P· ,' :. L . , •. -
1I.'dold. In 1'1 0 ! lm" h.l t! "' .... n <'l p 1","·r. I.,,, 
de he!'>chlkktng over ':!(>n Z ... :<:ll'll"l Io:on
tai ne r ,; , die de s t raten erre k ti~ f 

hl ok kee r den . Al s r a tte n in de vdol en 
de meesten inmiddels vie l' we ken i n 
voor a r res t. 
Opvallend na afloop ditmaal is he t ndo 
g e noeg onthr eken van de vraag "of ue 
r a va ge n iet te voorkomen was geweest?" 
Nee , in g rote geta l e roept men om 
"ha r de st r af f en" . Nou , Justit i e was 
er kl aa r voor. Ka t i n het ba kki~ . z ul
len z e g e dac h t hebben . 
Na hUil ee r de r e opqe l open debácl e s bij 
ont r u i minge n V<ln de Ni)neegse Mar iën- Zl 
IJu r c h t . de Tesselschades traat , de La

dewijk Tripst raat en de Stadhoude r sk<!lde 
kon men. nu eens f lin~ te r ug s l a a n . En 
'oeI 



~kken _ En ' wiste n z e a l aardig wa t o 
ver de krakers vóór hun a r restatie . 
men wordt nu nog vee l wijzer aan de 
hand va n de diverse afgelegde veckla 
cinc.F : , het ond e rzoek naar de vele 
v':!rboro)cn identiteit'!n etc . Kritiek 
op het t .ocpass en van Artikel 140 bI ijft 
tot op hed~n g :-o tendee l s i!l chl(: rw~q#! . 

J\l !; n r mil.,r 'l ... :; tr.,f l: q.l .l l· wnt""'n! 

OE KN.MKBEWEG ING IN KAAnT GEBRACHT EN 

Ci I'~KR IHI NAI. I S EEP.D. 

Steeds vaker he kru ipt me het q '!voe l 
riat we a c h t I(! r jus titië l e f e it'! n aan 
l o pen. Dat ni #!t wij maa r z ij ecn ka t e n 
mui s spelle t je aoln he t uitvoerp.n z Un. 

voo r heb , qr.l00r i k er i n dat .te poli 
tie ;:.ow~I hi j de Te:;sr! l schade~ tr"'<1t ", I s 
bij I ll~t W'NC rie b" rri lo:.<!o(l~ s hari blllnen 
yoo r kom<:!n . a Is m<:!n g'!wi ld ha n . 
I~n de Io:. rak~rs Ill'!m~n nO"l st~('(l s t <': ma~ 

kl! l ijr. , ' ,l n rl.,t n~l"ndenl "' n rJ v')O r 1)"! r "!; -
' .1<' ,l kt i"!s -m i n of ;ft('!c r 'J!lI'!nh.l., r voo r 
b('! rl?irl d ",lr y!'! r 'I.Hleri n')'!n ni'! t ,} lti;d 
.,.111q.!k"ncll'J,1 w"'rJnn via fl"!r soonlijke 
";tnorli 'Jinq- ni'!t uit kunn'!n l'!kke n . 
Het v .~ rfJl 

ch !Ct! , min"nr 'J"!:; l .' olrJrl~ . vr.)., r h .... r<~jd infJ . 
Een voorbe r "!i :lin') w.l ol r b Îj m.l ,l r hC'11 
weini 'J n1t:!f1~l'!n wnt'~ n wat. t:' r tf' '1 '!;l"u r '!n 
lit.lat . 
Wat heeft de "ve r ll(!id m'!t h ·~ I. ·.o/IJ(; fJn
ue r II'ICf'!r lx!cei~t? 

F.on vrij (J /')~rl ov~n:ich t in hoe·/e rrt.,' ,Ic -----------------------------
OVER VERKLAREN 

MOGELIJKE BIJDRAGE VOOR DISKUZZIE 

. ,,'" " ,,, I Wlrl.L\t')t! .... "r l . • 
Ïr()v(.!.~1 m~n!, pn 7.I ]n .... ,. "'ol ... ,,nl, .:'! l nlt ()Oio: 

Wf" 'r It it>l )/'." ,llo:L i "r '!n no') vf'!('!l m;:1olC' r 

s lclo:en hun n el<: uil . D\I ~ e r'l ''''.1'1; li j". 
tH~hh('n 7.'1 hr'!l ni"t: 011<> )/'.~ lI it wi ll c n 
7.ony.f'!n wi e f'![ "P !,u' l cl/ " t ~d<:>l:il-: lI i Ve,l ll 
rle l o uwl j e5 i n handen hebben f'!n wi t:' 
d e ily.tie5 uî t.vor.r t. Verder i~ mr:n n,, 
t uu r l ;j.: tjernt~ c'!5sef'!rd n,l .l[' ve rhi mlin
g~n tU~Ii'!f1 rl'=! rl i v '~ r s t> :,;L~rl" I l , wi '" v? r -
7.<lr'J Io rl f'! blll l .1J.;I ..... n . 

V~ .. ,r l !: IY.<l" I ""'1\ ", .. I-. r . ','I,...!" · ... ·.":;,,,, I .... 

I-:rÎmirlidi ',; ' · r. '" . 'I./ t 'I" 1 .. , ' ' . 1 ,." .1 '~ "Il 

d .l.1 r rcdf'!JII". lil. I'1.l .l r d r. \·.1' .... 1-:1, ..... ·" '1111 <1 
7.011 de y. raay.l)f!w~q inq ni ·-:!t !nr."'r 7. l]n. 
a l s z e l f s a chte r s lot en I) r e nrl e l di ~ 

krimi nalisati e n iet met gebalde vuist
jes te lijf zou won]en gegaan. 

Toen ik nog vast zat, kreeg ik al wat mee over de reakties van mensen op 
doorgeslagen arrestantes. Vrijdag 6 juli werd ik, totaal onverwachts , vrijgelaten 
Verdwaast liep ik rond, veel vertellen en veel verhalen horen, met name 
over "verraad" Vadaag een vergadering hierover, ondermeer hierover hoop ik. 
Ik zie daar waanzinnig tegenop. Ik heb zo wat gedachten hierover en hoop dat 
het volgende een bijdrage kan zijlt voor de diskussie. 
In de 41 dagen dat ik vast heb gezeten, heb ik nooit enige spijt gehad over 
mijn deelname aan het verzet voor het W. N. C. Er zijn natuurlijk f out en gemaakt 
(bij.v Forum) maar die wegen niet op tegen de kracht die we op da t moment 
hadden. Het is voor iedereen waanzinnig klote geweest om vervolgens opgesloten 
te worden, maar wat mij betreft maakte mijn tevredenheid over het verzet het 
vastzitten met name minder zwaar . Tegen de smeris he b ik nix verklaard, 
nu stelden de verhoren weinig voor en had ik de "mazzel" dat ik met nog veel 
anderen vast zat. Al vrij snel bleek dat er mensen doorgeslagen wa r en. Dit 
is waanzinnig stom, omte verklaren . Toen ik binnen zat, kreeg ik steeds meer 
het idee dat het spook van de zgn. onderzoeksgroep weer aan ons linx
radikale gedachtengoed begon te knagen . En ik ben bang, gezi en enkele ver
halen, dat ik alsnog een kater overhoud aan de ontruiming en de weken daar
na. En daar baal ik behoorlijk van. 
Over de mensen die verklaard hebben: 
Zoals ik al zei, het is hartstikke stom om verklaringen af te leggen, voor 
jezelf, voor anderen en voor je ideegn is dit een zware misser. I k vind 
dat deze mensen hier openheid in moeten brengen, de konfrontatie met ander
en aan moeten gaan. Wat ik begrepen heb uit verhalen is dat dat i n veel ge
vallen niet gebeurt. Zo heb ik respect voor NN20, die met haar verhaa l i n 
nieuwsbrief 4 naar buiten komt. De openheid is van'belang, enerzi jds omda t 
ik, wanneer deze mensen hiermee zorgvuldig omgaan, nog mogelijkheden zi e om 
met hun te blijven strijden en dat wil ik. Toen ik vastzat, was er ook ee n 
arrestant die het waansinnig zwaar had. Op momenten dat , het mogeli j k was 
heb ik hem ondersteund. Later bleek dat hij in die tijd verklaard had t egen 
mij, zonder dat tegen mij te zeggen. Dit knaagt nog steeds. 
Over de verklaringen 
Van belang is om onderscheid te maken tussen de verklaringen . Nu blijkt dat 
dat in veel gevallen niet is gebeurt. Er zijn verklaringen van mensen 
over Zich/haarzelf. Die verklaringen duperen alleen de mensen zelf. Zo ver
wacht ik dat mensen, die verklaard hebben met stenen gegooid te he bben, 
een zwaarder vonnis krijgen als wanneer ze dat niet verklaard zouden 
hebben. Er zijn verklaringen die een handvat kunnen zijn of dat zi jn voor 
het gebruik van art 140. Verklaringen die onschuldig lijken, maar dat van 
wege het bestaan van het absurde artikel niet zijn . 
En dan zijn er verklaringen over anderen. Dit ligt waanzinni g moeilijk . 
Het is heel verleidelijk om me mee te laten slepen in mijn woede hier over. 
Maar dat wil ik niet. Ook hier i s zorgvuldigheid van belang. 
Over de mensen, die bloed willen zien 
Ze maken mij kwaad, althans, verleiden mij daartoe. Er wordt een oord eel 
geveld over mensen, zonder dat de konfrontatie aangegaan wordt met de 
"verraders" . Ik ben bang dat het finaal uit de klauwen gaat lopen . Door 
de repressie dreigen we zelf repressief , te handelen en legitmeren we deze ZZ 
repressie. Op het proces heb ik verklaard dat ik justitie en de r echte r s als 
de grote verliezers beschouw. Die woorden zal ik terug moeten nemen wanneer 
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we e lkaar de koppen in gaan slaan . 
Bi j zo ' n situatie wrijft justitie gr ijnzend in haa r handen. En l aten we ons 
dan ntet teveel l eiden door het repressieve doel van art. 140? \vant dat is 
toch het wezenlijke doel van dit artikel : angst aanjagen, verdeeldheid 
veroorzaken, een aanval op onze linx-radica l e kollektiviteit . Wa neer we zelf 
ook handelen vanuit dit uitgangspunt, dan vraag ik me ver twijfeld af waar 
we mee bezig zijn . 

We moeten er voor zorgen dat er openheid ontstaat over het doorslaan . Daar 
is iedereen verantwoordelijk voor . Veel mensen die bezweken zij n door de 
intimidatie en zij n gaan praten, zijn jong en hebben geen ervaring met vast
zitten gehad . 
Ikzelf voel mij mede ve r antwoordel ijk voor het doorslaan van anderen. Immers 
nogmaal s is gebleken dat ervaringen over het vastzitten en informatie over 
verhoor t echnieken nie t vaak genoeg verteld kunnen worden . Toen wij in de kelder 
zaten te wachten, hadden wij hier mooi de mogelijkheid voor gehad. Stom dat 
we dat niet gedaan hebben . Daarbij is enige nuance ook op zijn plaats . Zo 
hebben mensen zich onder druk gevoeld, vanwege fouten , gemaakt tijdens de 
ontruiming. En zi jn mensen door picetadvocaten onder druk gezet . Om nog maar 
te zwijgen over de i ntimidatie van de smeris. 
Er zijn fouten gemaakt, niet alleen door de mensen die doorgeslagen ZlJ n. 
Wanneer wij strijden, dan maken wij fouten, dat is onvermi j delijk. Laten 
we dan ook op een menselijke manier omgaan met die fouten. Want zo komen 
we t enminste verder. Want ik wil groeien, in aantal en inhoud. Onze idee~n 
zijn dat waard. Een beweging bestaande uit "superrevolutionairen" wel, 
wie zal zich daar thuis i n voelen? Ik niet . Het laatste woord zal voor l opig 
nog niet gezecht zi jn over het "doorslaan" maar ik hoop zo dat door dit door
slaan niet de boel nog meer doorgeslagen raak t . En vind ik de andere diskussies 
n.a .v . het ver ze t voor het W·. N. C. ook belangrijk . En die dreigen nu mooi onder 
gesneeuwd te worden. 

Strijdbar e groet! 

Op 16 juli schreven na lange discussie een vrij grote groep ex- arresta' s 
en steungroep*ers he t volgende stuk . Dit om eem voorlopi ge li j n aantegeven 
over hoe om te gaan met mensen die verklaard hebben. 

Over hoe wij om willen gaan met mensen die verklaard hebben . 

Van de 139 mensen die 27 mei zijn opgepakt hebben er 33 een verklaring 
afgelegd. 12 van deze mensen hebben daarbi j ook anderen aangewezen. 
Deze verklaringen zi j n het enige materiaal op basis waarvan mensen (nu 
nog steeds) veroordeeld kunnen gaan worden. Dit maakt nog eens duidelijk 
hoe stom en gevaarlijk het is verklar i ngen af te leggen . 

Na de vrijlating van een groot gedeelte van de gevangenen is er i n de meeste 
steden over gepraat, hoe met "verklaarders"om te gaan . Vee l mensen vonden 
dat het, het beste was, ondanks wo ede en teleurstelling , hier voor zichtig i n 
te ziin. 
Uiteindelijk hebben we een aantal dingen besloten. . 
Het is onmogelijk in di t verband (nas l eep W. N. C. axie, noot typ.) me t 
mensen samen te werken die over anderen verklaard hebben . 
Zi i zi .in onbe trouwba~r g~bleken . . We willen met sommigen . 
van hen nog in diskussie gaan, maar dit is uitgesteld to t rustiger tijden. 
We hebben onze ener gie nu voor andere dingen nodig . Wat betr eft de mensen 
die alleen over zichze lf he bben verklaard: Het is en blijft stom. Hun ver
klaringen zij n , doordat art . 140 erbij is gesleept, net zo gevaarlijk voor 
anderen. Factoren als onervar enheid, ba j esomstandigheden e n onbekendheid met 
art. 140 maken het in veel gevallen begrijpelijker waarom mensen verklaard 
hebben. Daarom is besloten met iedereen apart te praten ~op basis daar
va~besluiten in hoeverre we nog samen kunnen werken . We vinden het belang
rijk hoe me~sen zi ch, al in de bajes of daarna hebben opgesteld, of ze eer
lijk zi jn en kunnen aangeven wat er me t hun gebeurt is . 
Wij zijn ons er van bewust ons niet te kunnen onttrekken aan medeverant
woorde lijkheid. Wij willen proberen de kans op herhal ing van deze ellende 
zoveel mogelijk te vermijden , o . a. door de ervaringen te beschrijven . 
Ook is het nodig nog veel meer met elkaar te praten over wat we willen en· 
waarom. 
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1. Zwolle 10-7-90 
,a nwe~'e. enig tydgebrek· is ditstu!': :: i.et in de in l eid in" vermeld , 

Y.ergelijkingen . lIaken .is .. een vak appar1i, . zeker .. als het er om g:l.at 
hoe met verraad omgegaan wordt. 

( Dit stuk van ~.r'J 100 is voor alle dlJidelykheid e 2n reaktie op het s t uk wat 
hieraan vooraf ~aat, van NN xxx x (4x )) , 

Daar een reaktie op 't stuk van nn 'IN 23 • mij helaas niet be-
reikt heeft, vind ik het b~langrijk zelf t~ reageren op ~ verge
lijkende Hgednohteu"'en -ideeen; " Ik ga alleen op het eerste deel in 

. ~!~;,.~.kd." ~iver .. lI!lIlt'._~~~~_aO~%ld~'-~io.tj~.l:'~~til.l baesOh1ik om er( op jle r)eageren 
ou ~~ c nze van e sc~' vers er ee om een verdere shit-
ê!tu~j;!(! . .. .t~ VOO~~O!Den wat .. betr~ft het reageren op en het omgaan 
met arrestantentes die verklaringen hebben afgelegd. 
Voor . .. e..en _reaktie .. op het tweede . deel, ontbreekt mij n09' de nodige 
informatie over hoe mensen hun verdediging los VaD een gemeen schap
pel.ijke verdediging hebben gevoerd, met advokaten die hun en w:er
klaring~ afleggende personen verdedigd hebben, alsmede ik een üaD
ta-l--procesverkl1lringen niet ken ö - M. a.VI . het is mij nog niet volle
dig duidelijk hoe een aantal mensen zich hebben laten loiden door 
de --op "hen -. uitgeoefende repressie en/Of in hoeverre zij dit offensief 
hebben omgezet in ons voordeel. Is Justitie mede op hun bek gegaan 
do oroïl'sö'r""onaätïKs --o-nri""?"- '- ' ... -
Jt~t grote p~_o.bl.o_eJILV.oo.r._m1j 1s, dat ik niet .. V/eet of de schrijverster 
een gebrek aan kennis heert over het Mariënburgverraad of dat hij/zij 

..toendert1 jd . ..deel_.u1.tgempek t .,heeft .. van __ het .. overgrote deel van "de be
wegillg" dat het verraad van begin af aau in de doofpot heeft willen 

-stQPpen .. -Zoal-a·-het - s ·tuk-·nu - geschreven ·is -staat de zaak aardig op 
~'n kop en kan het geen bijdrage leveren aan een vruchtbare diskus

-sie,--iaa.t---gtaan . shit · -reakti-es --voorkomen ;, . 
De eerste vraag i 's,wat .je uitgangspos itie is. Ga je uit Vól_n een maat 

·s :ollilpp1·jaDalyae,--waarb1'S .... jrld-jkt·-lláil.I' · de · r.iachtsverhoudingen en de 
daaruit voortvloeiende OD~e~drukking, om die machtsverhouding te 

- häïidhavëï'ï""öf'"-1feverster1ten~eri- -väÏiall;llhiit ' ials ' sübjekt te handelen om 

--di-e -1I1achtsverhoud1-ng-te'--bestr1jden en de loop van de g::schiedenis 
in eigen hand te nemen. 
~t'-ga--je-u1"t"-van - je l!igen·""1udi-v1due-le situatie en de konfrontatie 
die je epdoet met het repressleapperllllt, uJ.s j e je te\'i e e r s telt m ti 
·tëï'5eri- bv--;·-de- öntrûTiiilbgvaÏl-'jê "-of e ën' j;önäruëpÏl.nd . 
AJ.,s. g.~.tI_e .J,!!lI,..t.?_~~. __ p~~~d.er1n.g _çl,~ ... j 9~IYL~9_,_çl!l-JLis het 10(5ie s dil. t nn4x 
" ' De grote verhoordruk had voor justitie vrucht afgeworpen" en " Je 

.kan ___ Bt.e~D ..da:t._de. _staat .de.._be'ileging..-indert1.jd .een flinke psycho-
logiese kla.p heeft weten ~-en proberen) t e geven", Stelt. 
Voor --m1j --1ë -dit -de wereld .-Op ·z -!.n -kopr-ni4t-,Q c verhoordruk van jus t i
tie heeft bij · -de 8 van Nijmegen of de 139 van Grcningen, dat men sen 
hun mond hebben ' opengedl:l.an of de smeris l;I.'in(Segeven hebben dl!.t 7.e me t 
een klein du\vtje en wat trucs (die overal op schr ift te krijgen zijn) 
hun 'mond -- open - ·zouden · d-oen. Als je het · verloop van de verhoren van 
Nijme~en en Groningen op een rijtj~ zet, merk j ~ -lut nen ieder d ie 
duidelijk mólóilkte z'n/haól.r mond te houd e n , nauwli jks verhoord is. 
De mensel? zijn D!l::::f. er ze.lf verantwoordelijk voor en niet d~ .::.angc
\?ende repressie, zeker binnen de hier aangewende methode. 
Mensen die samen met ander.9n politieke akticG voeren, en daarna te
~enover de smeris of rechtbank verklaring en aflege;en, waarbij ze 
andere personen ~Qnwijzen/ idcntiviseren, atrukturen bloot leggen of 
zich d1stancieren vun aktiviteiten( zonder die d1s t antiering eerst 
intern te bespreken), ple~en voor mij politiek verraad . 
Mensen waar ik/\?e mee samenwerken hebben Geen verantwoording af te 
leggen tegen over . de smeris of de rechtbank. , 
Als je bv. in de 'luxe' posi tie zat,als in Hoor.;eveen, Vlas er :::,u~m~'! 
om te praten Glet mensen, (lie zich niet s terk e;enoo('; voeld. en cn biJ 
de smeris een eerste vorklaring hadden ... fg~le(!;d. 
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Er waren na 't eerste verhoor twee mensen die gepraat hadden, nn61 
' en nn93-,"-Beidenhadden een verklaring a1'gelegt, over zichzel1' . 
' We hebben met allebei geprólat , met de bedoeling duidelijkheid te 
krijgen, open kOlart te spelen en om te kijken hoe we hun konden on
dersteunen om oyereipd. te blijven . 

- NN 61, was er zelf helemaal stuk van, speelde openkClart en was aan
spreekbaar, met als gevolg dat hij zich gesterkt voelde en verder 
niet met een verhoor heeft meegewerkt. 
NN 93, Arjen vól.n Dijkhuizen dó1ó1.rintegen, zei dat hij alleen z'n 
naam genoemd had en dat hij verder niets verklaard heeft en was er 
niet op aanspreekbaar, heeft daarna nog mvee keer verklaringen af
gelegt en daarbij mensen aangewezen en benoemd. Na de bestudering 
van zijn verklaringen blijkt dat hij zich reeds tijdens 't eerste 
verhoor van de aktie , hoe die verliep, heeft gedistanti e r d ( blad 
4 ,dd~ 28-5-90). De'ze kennis moet voor een ioder toegangkelijl~ ztjn 
om verraad binnen z'n kontekst te kunnen ber,preken. noe hier !!lee 
4 _ andere IIvB's is omgegaan zal ik graag vernemen . 

Bij de konstatering VaD nn4x: " Je kan stellcm dut de s taat de be
weging .. indertijd .. elm . flinke . psychologiese klap heeft Vleten toe te 
brengen, en d.lt de sien naar haar zelf toe hier nauvJlijks een ;;.nt
woord· 'op -hoeft "weten -( , en 'proberen ) . te vinden", Vlor<1t de wereld 
wederom op ~ 'n/haar kop gezet. Het probleem ligt ook hier, en in nog 

·'sterkere--mate;-b1.'j ·- I1!r"toenllalige- 'beweging'. 
" Het weinige dat hierover ( de verhoren ) naar buiten kwam, leidde 

_ ii:ï "eë-rs'te ' îriätan-ti-e '-Ifàüwlijks tot 'reilktles of kritiek . Wel stond de 
halve be\'Jegj,~g .. 9.P ,_P-:i!!ll'_ .kap. over he,t , . .t,opassen van art. 140. Hoe de 
arrestanten met 'hun zailk ' oIDr~insen werd schijnbaar niet gezien als 
.probleem van de .. Ml.e......s1en, maar v()ornamelij }~ als p l'oblee I!l van hen
zelf en hun steungroepje." 

. Di t klopt niet. --Erwerd wel .-degeli jk en .duidelijk op gereageerd. 
Vanuit de s teungroep v an Nijrne(5on, Bluf, Amok en vrijwel alle bla
den en personen,- '·d~-betr6kken - waren bij- de organisati e van het 
kongre s ' Uitval na d(l inval' \'Jerp. besloten I hier mag niet over ge
'praat . worden ' en" over' -verraacbbc en hoe hiermee oate gaan als be1lel~ing 
~~g op'ons'kongres niet gepraat worden. Het moest cn z ou met ~lle 
. ïve ld ' ifi "" dë--doofpot • . -----.---... -- .. -.. 

. E.en v .. n _de , .e_t!!;,_s_~e.~~l~;l..~_t!n., . (}ver de IUJlge verhoren bij de e van Nijme 
gen kwam op tafel bIj de eerste voorbereidings verg~dering V&D h~t 
'kongres~ uitvlll.JlIl _de_.1nv411'. _, na .een .inveü v..::.n à.e smel.'il; bij de 
tonmalige Knipselkrant in Groningen . Toen i ~ ermete en door mensen 
ui t Groningen aan de.,.mensen . v.:o.n de steungl'oep .ui t l,ijmegengevl':lólGu 
of de menGen verklaringen hadden afgelegt, omüat anders normaal ge
s proken de verhoren ·· niet zolang geduurd zouden hebben. Ln dat het 
belangrijk was dat hetgeen eventueel verklo."'l'd was te openbaren, cp-

. dat 'er met ·· eventueel -argeler;de verklllringen over dnde re per S(')Den en 
dlst ûl.ncieringen bekemen kon worden of er sprake w:.s v .. n verra. :l.d en 
wat de 'bel'lo[5ing' - (~r ' 'mee moest doen .Op de volgende verSGlderlng wist 
de steungroep uit Ni jmegen t e melden, d.lt er niets over verklaard 
zou worden of geoponb ällrd en d a t we er ons niet .noe mochten bemoei
en, dat het een z~ak van hun was . Of dat een beslui t Van de 8 of de 
steunGroe p was is me nooit duidelijk geworden, m~ar dat was voor hot 
uiteindelijke verloop ook niet het meest r~leV;j.nte. Hooguit pijnlijk 

- voor de 8, ale dat buiten hen om besloten i s . Toen l ater duidelijk 
was dat er verraad e;epleee;d Wió.S, hebben VlC vGorgcGteld OID deze za:,k 
en verru,,-d in breder verband op het kongres 'uitval nu de invul' ·t~ 
bediskua::deren . ' 
Toen werd er echter een vrijwel unanie m front ~nvorma m~t de ateun
groep ui t Nijmegen. .l!:r mocht niet ovor geoprolcon of !;lIpublincerd 
worden. Waardoor verraad en ~letD <lm~ het toedekken van verraad een 

- ;. -
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goaksopteerd en. geinsti tutionalis el!rd onderdeel van de 'bo'lIeGing' 
werd. 
Hnt · Wo.s niet do . staat die do be vJcgine; een klap tocbrucht h;;.d, maar 
d" . 'beweging' zelf. Daarmee werd het verraad en 't tocdeltk0n vÓ.n 
verrli.lid een zaak van de geholo 'beweging' on niet s lechte ecn zaak 
van de ö uit Nijmegen' alleen zijn d e ö er \'Jel v~rd.lltwoordeli j l~ voor 
, "dat ze de verhoren ' Diet geopeDb3.ord hebben). 
:Lieze gevoerdo politiek i!J dan ook dil v~rklarinc;, naurom er ZO' ;) puni 
niek uitbro.k toen de brochure " parel::; voor d~ z,'ii ,jrJc n " van het :cvt. 
verscheen. 

·lil1L+:r. stelt: " Ik \'lil de tilOnsen d ie zo uitgebroi<.l vcrkl ... a.l'd he bben 
niet op voorhand op geeD enkele Gw.nier veroordelen. D: k.m Z~ nir:t 
kwalijk nemen als ze komp1eot t eGe n de muur zijn oIlCeC;",aD en di.! ~,r
door onder do ' verhoordruk xi-b:Tr vanalleo hobben v !)rkL, ,'.Z'd . " 
Op '20"'juni heb ik jullie I)eschrcven, d a t wat betreft ocn c;~ ne0n
sqhappelijke verdedigillE:; <. en inGlidde1s ook s oliu<J.ritci t cn t o'~
komstige strijd op voorh~d) ilc een aantal mo.nsen of t1eze~f uit
.Blo,d;.~ot .. betroL.16/3.1/36/41/'f4/5G/81/83/93, die bchstcndc ver
klaringen over anderen en mij ufgelegt hebben on tevens ' str~kt~
·r&n·Lblootgslegt ·hebbe%l .. en di tóUltieringen hebb~n afgeleGt • 
. Voor mij zijn dit politiek gezien verraders • 
·D111~tll1lt ··voor · -m1j-neg -steed8 ·en . ik vind dat die verk.l4Ü'ingen ge
openbaard moeten worden en niet slechts het privilege VUD enkelen en 
de- smen'S'" zijn.. . . ...... ... ... .. 
Tot nu toe heb ik alleen een bevcstig~mde reaktie VIlD de toenm:üir:;c 
vrou\~'en uit Winschoten 'gehad, over uitsluiting van de nprekende 
~.~.4~.;'.h~~<:t .. Hoe w~ll~n . Jullie hle'Ï'meo verder oIJg:J.;).n? 

15-'1-90 
Vanavond... krijg .. 1kte .. hor.en dat deze tokst onder\'ieg ie blijven ste
ken, hel~as.~n tevens heb ik gisteren pas de mij toegezegde re (~ti ~ , 
d1e~ __ Il .. het .. ·b~ill-vllJl -mijn .reuktie heb aangeduid, via een Clant:J.l 
omzwervingen ontvangen. Helaas koe i1~ erniet ü,Qnto" 0~1 deze re aktie 
vllnavond'-%log · in ··m1·jn-h1erbeven staRnde tekst to ver,.erken, daar 0 [,1 

zal ik een pasage uit die tekst als toevoeging op de nijne jullie 
niet- onthouden. · omdat "het mijn ver!l;:;.Oll aansoherpt en een verduidelij 
kende bijdrage is aan een eveDtucel vruchtbare diskussie. 
~'. ' ~ • ~ ... Minstens zo Opmerkelijl: i::: echter de Gedachtenkronkel even 
later WaDneer de mensen die belOlstendc verklarinGen hebben afg-::ler;cl , 
to(}h \~eer dè hand Doveb het hoofd llIBritm gehouden wordt, 'te~en de 
muur . op .. gaan, .ondef ... d~ .. verhoordruk ' etc. De kritiek van de FVK 
wordt als juist gewaardeerd, de eruit voortvloeiende konceb,ent:!.es 
duidelijk niet. Vlees DOg vis, zo zijn \'Ie nog v e rder vo.n buis. V,"D ' 
ervaringen en fouten uit het verleden wordt dus niet geleerd, kan 
eek niet vlga. een vQlgGnde brief w~nt dan zou het open karakter VaD 
de be,weging Vlorden ondermijnd, Cln dat \;illon we tcch niet 1 
De opijker op de kop. Verraud en wijze van orgd.Disatil!o blijkeD ;,;.llec 
mot elkaY.r te maken te hebbeD • ',·:11 je verraad voorkOr:lcn, <:.ul j e een 
interne discipline moeten inotellen ~at inderdo.ad het opeD karakter 
VaD de beweging r;e\:ield o.aDdoet. En uiteindelijk \'J;;'::; d .... t ook het punt 
\,;0l1U' de kritiek van de PVX zich op concentreerde; het gine; nict 0.1-
1ee:a om ' wat te doen met vcrrad!!r::;' het r;in() ov:: r ' \'i.J.t t~ doen 
met eon be\'1eging die v::rraud niet alleen toleree:-;t muar door haar 
( gebrek aaD ) organisatie oen voedingsbodem c reel't voor verraad, 
door het ontbreken van faktoren al:; vorbindl i chkei t en \'Jerk'!lijke 
kollekti vi te it. • ••••••• " 
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Hongerstaking i n Winschoten . 

Voorafgaand; ruim 23 uur per dag in 
de ce l is waanzin, we hebben daar 
herhaaldelijk over geklaagd , we 
willen dat de deuren regelmatig open 
staan, we willen langer luchten. 
Vriendelijk of onvriendelijk, we 
zullen nu iets moeten doen. 

Zaterdag 16 juni. 
's Middags tijdens het l uchten 
konstateren we opnieuw dat de 
s ituatie werkelijk onhoudbaar is. Met 
he r en der gevonden stukjes hout , een 
glas en een theelepeltje gaven we een 
prachtig slagwerkkonser t . De 
bovennerdieping dee natuurlijk mee . 
Al s de bewakers zeggen dat we naar 
binnen moeten, trommelen we door, één 
va n ons zegt dat we de hoofd bewaker 
willen spreken , eerder gaan we niet 
mee. Nog één keer: "naar binnen", nee 
dus . Ze verdwijnen, komen even later 
t e ru g met de hoofdbewaker en nog twee 
bewakers . "Naar binnen!" brulden ze . 
\.Ji j : "Nee, we wi llen eers t pra ten, we 
hebben een verzoek ." "Jullie hebben 
niets te verzoeken, naar binnen," Wij 
hebben ondertussen onze stokken e . d . 
op een hoop gegooid om geen aggressieve 
indruk te maken . Eén van de bewakers 
doet een uitval, gr i jpt één van ons 
bij de armen , krijgt assistentie 
van ande r e beulen, ze trekken hev ig , 
maar wij trekken terug, het lukt ze dui
delijk niet . Nog een vrouw tegen de 

~ grond gekwakt. Ze besluiten assistentie 
vam buitenaf op te roepen. Wij wachten 
nog steeds op ons gesprek overigens. 

And~rhalf uur later komen e nkel e 
kleerkas ten de luc ht plaat s op, 
identitiet o nbekend, volgens o ns geen 
smeri s , ze zien er eerder uit als 
bazen va n kroegen die door fasco~s 
gefrekwenteerd worden . We staan dan 
(zitten eigenlijk ) tegenover 7 
bewakers en 2 kasten. Eén voor ~ên 
worden we naar binnen ges leept. Al s 
we in de gang zijn komen d a n platte 
petten eraan, wat jammer , ze zijn te 
laat. Verzetten is zinloos, we hebben 
nu geen behoefte aan een matpartij 
die we sowiso verliezen. In onze 
ce llen teruggekeerd beginnen we een 
beetje lawaai te maken, zoals we zo 
vaak doen . Dan horen we van boven dat 
ze vanavond geen rekreati e hebben op 
grond van "het gebeurde" . We maken 
wat meer lawaai, ze staan goddomme 
vaar niets, de zwijnen, natuurlijk 
hopen ze dat de vrouwen boven nu van 
ons balen, dat zijn ze immers gewend 
in hun normale werk (e nkelen komen 
uit Veenhu izen ) , Na drie weken hebben 

ze nog niet door (hoe kan het ook als 
je zo gekonditioneerd bent ) dat hun 
verdeel -e n-hee rs-spelletje bij ons 
niet werkt, integendeel, het keert 
zich enkel tegen hun . Boven wordt 
ontiegelijk gegild, een vrouw die 
verbaal protesteerd tegen het 
rekreatieverbod wordt de c el uitge 
sleurd, de trap afgekwakt en naar de 
isocel gebracht. Later horen we dat ze 
zich heeft moeten uitkleden i n de 
aanwezigheid van mannelijke bewakers. 
Toen ze zich daartegen verzette, we rd 
geschreeuwd dat ze op moest schieten 
" anders doen wij het wel " . Het lawaai 
neemt nu gigant jes toe . we zij n ver 
buiten de bajes te horen. Tijdsbesef 
had ik niet meer . ik de nk dat het uren 
duurde. Maar ze hebben er iets op 
bedacht. boven klinkt wat gestommel . 
deuren gaa n open en dic h t . er wordt 
wat geschoven en er wordt een vrouw 
naar beneden gehaald en in een lege 
cel gekwakt. Haar cel wordt blijkbaar 
leeggehaal d, even later moet ze wee r 
na ar bo~en en de volgende vrouw komt 
tijde lij k naar beneden. Door een 
splee t in het deurraampje kunnen we 
zien wat ze doen. Ik lach me werkelijk 
slap. het i s zo~n waanzinnig gezicht, 
het vangnet tuss~n de begane grond e n 
de verdieping ligt vol tafels. 
stoelen. prulie manden. etc . Ze halen 

werkeli jk alles weg. de bedden, 
glaz en ,kleren , boeke n, schr ijfbeno
digdheden , shag, post, kaarten worden 
van de muur afgerukt (en half 
verscheurd natuurlij k , over vernielen 
gesproken ) tekeni ngen en andere 
di ngen die de cel wat opfleuren, 
toiletspullen, je kunt het zo gek 
nie t bedenken, alles gaat eru i t op de 
matra s met deken en de po na. De cel 
wordt daa rna n og ge~nspekteerd op 
verstopte spu llen, juist ja , de 
gordi jnen , daar kun je een hele boel 
shag in kwijt, bij sommigen wordt er 
zo agressief ger ukt dat de r ails mee 
naar beneden komen. . . .. Ze hebben 
haast want o m 9 uur begint een 
voetbalwedstrijd. Voor we weer ons nu 
erg lege ce llet je in mogen, worden we 
gefoui lleerd en ook de ~choenen 
moeten uit. Benede n zegt een v rouw 
al s haar cel aan de beurt is dat ze 
dit niet kunnen maken, dat dit 

l
onmenselijk is, "op rapport. op 
r apport!" krij sen ze, en ook zij 

' wordt naar de isocel (ze hebben er 
maa r twee ) gesleurd . Al s ze alle 
cellen gehad hebben wordt er ook nog 
gezegd dat, als we de pa ~s weer 
gebruiken om lawaai te maken, die o ok 
de ,cel uitgaan (sa what , dan pis ik 
op m~n matras , schuimrubber absor
beert uitste kend), Inmiddels i s ook 
d e radio uitgeschakeld e n op het 
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celbellen wordt niet gereageerd, 
later schakelen ze die ook u i t. Aan 
minstens één vrouw warden haar 
medicijnen geweigerd. 
Natuurlijk denken ze dat ze we er een 

oor log gewonnen hebbe n, wede rom 
vergi ssen ze zi c h lelijk, W1 J laten 
ons niet intimideren door hun 
s ankt-tes , we worden allee nroaar 
s terker en vastbeslotener! 

Zondag 17 juni is de radi o n og steeds 
uit, er mag niet getelefoneerd 
worde n ; de hele dag wordt individuee: 
( willekeurig ) of in groepjes van twee 
g,~ luc ht. Ook de luchtruimte is 
gereduceerd tot enkele vierkante 
meters, we mogen ons niet i n de buur : 
van het ce llenblok begeve n en roe pen 
isverboden , ( de zondagsrust dient 
gerespekteerd te worden, nietwaar? ) 
Ook zi jn de celbellen regelmatig 
uitgeschakeld. Douc hen gaat nu ook 
i nd iv idueel (lt normaal'l twee tegel ijk ) 

~n de deur gaat op slot . Op de 
toiletten mag slechts één vrouw per 
keer , "normaal" zijn dat twee . -8 

Middags krijgen we een papier met 
daarop de omschrijving van de 
disciplinaire maatregelen en een 
klachtenformulier van de kommissie 
van toezicht . Invullen is wat moeilijk 
zonder pen, dus die wordt door een 
be waker gebrac ht, De maatregelen zijn 
getroffen op grond van het huishoude
lijk reglement voor het HvB, par. 10, 
art . 76. De in de tekst genoemde 
a a nl eid ing ( en) zijn leugens, de 
vo l gorde opze t elijk omgedraaid. Zo zou 
de direkteur besloten hebben het 
luchten niet meer etagegewijs te laten 
verlopen als gevolg van een zitdemo 
gehouden door een negental dames. 

Leugen 1 : we hielden geen zitdemo, 
we verzochten om een 
gesprek met de hoofdbe
wake r over onze 
hechtenisomstandigheden . 
Verder zou de rekreatie
mogelijkheid ons zijn 
ontnomen n . a.v. de 
lawaaidemo. 

Leugen 2: De lawaaidemo werd 
begonnen toen boven al 
was medegedeeld dat de 
rekreatie niet doorging. 

De ce linve ntaris wordt, ter bescher
ming van Rijkseigendommen, beperkt tot 
ee n matras met toebehoren en een 
nac ht s piegel. Voor zover ons bekend, 
zijn onze persoonl·ijke eigendommen 
geen ri jkseigendommen . Vanwaar dan 
d eze ordinaire diefstal? En what about 

he t g e weld tegen minsten:5 twee vrouwen 
die naar de i socel zijn ges leept , het 
sexuele geweld tegen minstens één 
vrouw die zi ch mOt~st uitkleden? 
Hi erover natuurlij k geen notitie van 
opperzwi j n, direkteur E.L. de Ruiter, 

Zondagavond krijgen vele (all e?) 
v rouwen shag en boeken terug , ook de 
radio gaat weer aan. l1aandagoGhte nd 
worden vuilniszakken met persoo nli j k e 
eigendommen teruggebracht. Er 
ontbre k e n hier en daar dinge n, 
brie ven zijn gescheurd etc. Luchten 
net zoals zondag (jammer dat het niet 
hagelt ) . Het telefoonverbod is 
opgeheven. ( zondag nog wel lawaai 
gemaakt, we hebben o nze vui'3te n nog ! ) 

We hebben zaterdagavond besloten om 
ons laatste middel in te zetten; 
vanaf zondag 17 juni zij n we in 
hongerstaking tot onz e legitieme 
eisen zijn ingewilligd. Onze eisen 
zij n: 
- Opheffing van alle beperkende 
maatregelen (luchten, rekreat ie) 
- Stopzetting willekeurige sankties 
(isocel, uitkleden, geweld , e . d . ) 
- Uitbreiding luchten tot minimaal 
één uur 
- Cellen open gedurende de middaguren 
- Gelegenheid tot gezame lijke 
procesvoorbereiding. 

AL LE NN-VROUWEN IN " NOORDERSCHANS", 
WINSCHOTEN 

( Het gaat Ilitst ekend met ons, advo - s 
z ijn inmidde ls op de hoogte en ook de 
steungroep. Heel veel liefs van 
allen ) 

NO PAS ARAN!!! 
THEY-VE STRUCK A ROCK 
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VERKLARING ZWOLLE 
Zwolle, 20-06-00 

VandoAg .lult ik Re oon bij de 
hongerstaking van de 10} vrouwen 1n 
het IIvB te .... 'necbelon . .... iJ. de 126 
.... Ne gevangenen, staan ~18 politieke 
gevangenen bloot aon vele beperkln· 
gan, zOAls 23 uur opgesLoten 1n 
onze cel en Ln het geval van NN125 
en nij, 23 1/2 uur opgesloten en 
eenZAam luchten .. Verder MOg ik 
l . t. t . de andere "NC-gevangenen. 
nlet IMt meerdere 'iNC" gevangenen Ln 
een (1) buLs van.bewarlng zlt~pn . 

Tevens wordt bet ons onaogeliJk 
ge~akt ons gezAmelijk voor te 
berelden op bet proces wot VAn 3 
t / n 6 Juni tegen ons gevoerd word t, 
waar gepoogd wordt ons te krlmlna
Llseren middels art . l~O. 
V. zitten verspreid over 11 HvB~s . 

On middels sexuele, fysieke en 
psychische inti midatie, afzondering 
on isolatie ,te proberen ons te 
. - eken en ons van onze identiteit 

beroven. 
'-' 

Een heh.o.ndolLngswiJze die niet op 
zich staat iJl ons seva l. De 
politiek van verspreiding on 
isolatie, de ve rnieti ging van 
poli tl~ke fl;evang8nen, is een 
polillo.!k vnn de gezamelijke west 
europese la.nden, dia door de 
TlU!Vl - gruep en door de militaire 
rnnd Viln <'ie NATO o n tworpe n is , 

Een vn rnietigings- en onderdruk-' 
kingsncthodc , die zich in de eerste 
lnsta.nt.1e richt tegen politieke 
gevongp.nen, die z i c h op verJSchil -
lende wijze en op verscbi ll endo.! 
politieke nivo ~ s in west - auropa 
verzetten tegen het imperlol1s
tiJSles Rodomineerde ekonomIesys
teem, dat op wereldschaal middels 
racisme (liqUidatie van het 
Dsielrecht R. b . t . onder andere het 
gLst.eren ondertekende akkoord van 
SChengen), !lexisme, uitbuiting. 
werkelooshein , gen- en biotecbnolo
Cle, wupcnproduktie en de vernieti 
ging van de aarde, d~t haar macht 
wil handhaven en uitbreiden . 

Op dit JDOJllent zijn de kollMtroden 
(m/v) uit de CRAPO en PCE(r) reeds 
bijna een balf Jaar in hongersta
king voor een hernieuwde GAmenVOe
g ing en de garantie voor een 
minimaal menswaardig beat3an in de 
bajes von Spanje . 

Diep geschokt en met ontzetting 
heb Ik kennis geno~n von de 
moord, middels isolatiefolter en 
dwangvoeding, op kameraad Jose 
Kanuel Sevillano Kartin uit de 
CR APO . 

Op dit moment zweven andere 
ka~raden Cm/v ) uit GR APO en 
PCE(r) op de rand van de dood, 
terwijl de PSOE-regering volhoudt 
in haar lDOord en vernietiglngs-' 
praktijken, zonder in te gaan op 
de lagiti.ne else n van de 

PROCES 

politieke gevangenen voor een 
menswaardig bestaan, in de bajes. 
Ondanks dot ik Re ar volledig van 

bewust ben dat de scherpte van 
onze 
b~bandeling in geen verhouding 
staat tot de folter waaraan de 
spaanse politieke gevangen 
kameraden Cm/v) uit de GRAPO en de 
PCE ( r) ( hier ontbreekt een woord). 
staGn we als politieke gevangenen 
uiteindeliJk bloot aon bet zelfde 
onderdrukkings- en vernietLgIng&o, 
systee l'll . 

"idde ls ~ijn honRerst~kinB 
vo rkhuH' ik roij &olldair ID~t d.~ 

aisen van de politIeke gevangenen 
ult de GRArO en de rCE<r) voo r 
~3nenvoeglng ~n een menswaardiG 
bestaan in de bajes. 

Ik els : - ~~nenvoe81n~ VN C
gevaneenen 

- Stopz~ttlnR Gexu·~ el.. 

fysi e k en psychIsch ge w..;, ld te r,(' n 
de 'w'KC- 8~ vlJllg~nen . 

1)e nlogell jkheJd O ~ t,..:' 

KOJIIC n tot een gemeenscha ppe ll ,l k ~ 

voorbe r elJlng v~n h~t 

tegen ons gevoerde prO': '1'5, o 

V&.Ddaa..g wordt UitBpraak ged.a.a.n in de "recbtza&k" tegen de 137 Densen die bij de _ • 
ontnrl.adll8 vau hei; WNC zijn gearresteerd. Om duidelijk te maJtea dat de rellen voor 
de ontruimD« niet %ou.ar een uiting van zinloos vandalislDI!I waren, maar politiek 
verzet tepn de steeds verder oprukkezde .tadBvernieling, hebben wij vaDdaag het in 
aanbouw aijnde prefectenhol op bet Martinikerkhol bezet. Dit ~ het preEeotenhor 
een duideli,U: v . b. i8 van et&d.verniellng en bet aati-lcra.akbeleid hier in Groningen 

Op deze plek stond het oude Poli tlehu'eau (OPB). Het pand werd gekraakt voor _ "': - :: . 
bewoning ' in ....,i 198t en ontnlimd op 4 december 1966 voor iet. moois, duurs maar voor 
lets vaap want echte bouwplannen waren er toen niet. Ret OPB werd ontruimd op eeD. 
nep bouwplan. Het pJc:ra.alcte OPB paste niet in bet plaatje van de metropool van bet 
Noorden. Een stad waarin alles voor en door een kleine elite van bele&ge.r8, grote 
bedrijven en speoulanten gebouwd word, ten koste van velen die sleoht bij kas zitten 
Ben .t.&d ~in :i!n,1eD .. lA inspraalr::: tot eeD t .. roe sea:a.a.Jct verden, waarin de ,"'dnir-n 
eet poen het voor het zeggen hebben .. Alles wordt opgeofferd Aan de gE'Oot.heidewaanzin 
van de PvnA.. 

Ons verzet tegen o.a. stAd.vernieling, voor een zellbepaald leven vri j van 
onderd.n1Jdd.ll8 vanz vrouwen door aannen, zwarten door witten en &rillen door rijken .. 
Onse ideeën aIjn te bedreigend voor deze (kapitalietiescbe) maatsohappij die gebaeeerd 
h op dese vormen van ooderdrukk:ing. Het wordt dan ook niet getolereerd.·::ala die 
ide •• n siob .. n1f .. teTen (zoal. o.a. in bet ,WNC). Vooral ale get~bt wordt de 
GroDi~e bevolking duidelijk te maJcen dat ook: zij slach'tofter. zijn. 

BE1 WAS OORLOG??? IS Ht."'T OOIT VREDE GEWEESD? I 
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ALLE Al,E81'ENTEN VII JJ ! 8TOP ART . I 40 ! 

op dit moment vindt er in de 
arrond isement s rechtbankgebouw h e t 
grootste proces van na de oorlog 
plaats. 

'L 36 men~e n s taan terecht v a nwege 
h un v e r ze t t e gen c ityvorming verzet 
teRe n d e ontruiming van het 'itfC . 

Dit proces komt niet zomaar uit 
de l uc ht vallen. Het is het laat s t e 
onderde el van de hetze die al ,Jaren 
tege n d e lnensen van het WNCge voerd 
word. De autoriteiten hier he bben 
nooit e en gelegenhe id vOOl'bij laten 
g aan om het WNCe n haar be woner 
s ters/gebru1kersters te krimina l i 
se ren e n te depolitiseren. 
(St aatsen ; Lang voordat de 
ontruiming e r aan kwam, staken 

- burg eme0Gter Staatsen . .1 usti t ie en 
po l it i f~ in Gron ingen de koppen 
bij elkaar. 1 Er werden af s prake n 
ge maakt . Bij de o perat ie WNe zou 
de po litie zoveel mogeli j k 
aktivtsten arresteren. Justitie zou 
de mens e n z o s nel mogell .1k voor de 
r echter bre ngen, "lik op stuk" 
ge ve n . Cellen zouden wOl-dE;n 
vrijgehouden, hulpdiensten in 
para athei d gebracht . De zelden 
toegepas te noodverordening op basis 
van art. 220 gemeentewet, die de 
burgemeester vergaande bevoegdheden 
geef t D1D verstoringen van de 
openbare orde tegen te gaan, werd 
ge reed gemaakt. 

De mensen die terecht staan 
'--" worden aangeklaagd met' de art i ke l e n 

110, 141 t openbarE; geweldpleging in 
vereniging) en 162 (versperring van 
de op •• nbare weg . Artikel 140 is een 
art i kel wat voor deze gelegenhe id 
wee r eene. uit de kast getrokken 
wordt . Di t artikel houdt i n da t er 
ee n krimi nele organisatie geko n 
'~ t rucerd wordt. Na de ontruiming 
van d e Mari enburcht in Nijmegen 
wer de n al eerde r mensen van hun bed 
~el l cht en "evangen gezet, e n door 
he t hof i n Arnhem ook veroord.~eld . 

Ook toon had j ustitie prob l emen lne t. 
het opspore n van mensen die e en 
s tra!'bDar feit hadden begaan . Daar 
hebben ze toen willekeurig mensen 
aansewezl:1n als ' zijnde de arganlscJ. 
t:Ol-e n van de ontruiming , Nu echtor . 

wordt i e d e r e en ~j ie uJ t hei. pa nd is 
p;ekomen gE!z i e n als .lid van de 
krimine le organisatie. Maar (lok 
mensen die de ge vangene n verzorgen 
worden in d E; proc e sstukken f';E'z 1en 
a l s l id van de organi s atie. Uaa r 
waar mens e n geza meli,ik i n v(~ rzl::: t. 

kome n ·t(~gen ee n llk"'.lcht s::;y:3tcem wat 
hun de mogel i jkh e id u n t.ne Gmt c.ü n 
z e lfbepaa ld lelle n te leiden worde n 
dergel ijke artikelen gebruikt. HE; t 
zelfde gebeurd al jaren in 
duitsland met art . 1<!9a, en 
Portugal mocht al l ee n daa tot de 
EEG toetrede n al s ze ook ee n 
dergelij k art i kel in hun wet 
o pna me n . 

Onda n ks d e poginge n van .iustit iQ 
en po lit i c i o m ook o ns, sympat h i 
sant e n , t e kr i minal iSL~ l-e n , late n 
we ons cr niet va n weerhouden 
hierop straat a anwezi g te Zij n. 
Voor ons i s het belangrijker o m op 
deze mani e r uitdrukking te ge v" !D 
aan onze s olid.:lriteit m(: t de nog 
steeds gevange n f!;o houden me nse n . 
We kunne n a f en toe ee n glimp van 
ze opvange n e n Braeten overbre n 
gen . 

Wij hoeven d it proces niet 
b innen bi .i t e wone n . Dat is sowiso 
ee n s ch i .1nvert on ing, bezoekers v an 
het proces moge n het alleen op 
v ideoschermen in een ander zaa ltj e 
biJ wonen en moete n z i eh van t e 
voren aanmelden en zi c h late n 
fouill •• ren. Wat er op deze manier 
van een open b aar proces over ·
blijft, dat vragen wij ons af. Het 
lijkt me l' r op e e n ve rder fjaa nde 
pOR ins de krimi na liserinR voort te 
zetten. 

Het i s d uidelijk dat dit ee n 
po li tiek pr oces js. Een ver-oor'd e -
ling zal er d an ook dan ook ee n ( 11 
v an onz e ideen zi j n . Uit is ge e n 
v erass i n g e n d~ar zullen wij niet 
om tr e ure n, wel za l er getre u rd 
wo rden wa nneer er door een 
vero ordel ine men SE! n vnn c: 1 kaa.r 
Bescheid e n worden. Maar h0t fe it 
dût e r lDons en in d(~ ba.1us 2·. jtt8n 
z al o n ze ideeen voeden. De 
wetenscha p dat buit.," de ba .i us 
mensen op z e wachten zal hun 
kracht geven en d8 jdeecn Jeve nd 
boude n . 

:=:OL[ DARrTEIT IS ONS WAPEN 
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f-
Mensenlief 

Er is een afspraak gemaakt om Zat. 25 augustus met een aantal mensen by el
kaar te komen om te kyken hoe we het september-weekend verder vorm te kun
nen geven . Wat Groningen betreft komt hier nog een puntje by. 

Er zyn op 18 juli in Groningen afspraken gemaakt over de wyze waarop wy 
met arrestantenes die verklaard hebben om willen gaan. o.a. Is gezegd dat 
wat meespeelt is wat en waarover mensen hebb~n verklaard,(te denken valt 
hierby o.a. aan over anderen verklar en, over art. 140 verklaren, maar ook, 
waar wy het nog niet of nauwlyks over hebben gehad, het zich distancie
eren van de gehele axie). Wat natuurlyk meespeelt is hoe mensen zelf heb
ben gereageerd op hun verklaringen (of ze op de hoogte waren van afspra
ken, of ze er open over hebben willen praten, enz.) 
In Groningen is per individu bekeken hoe omstandigheden en reakties van 

verklaardersters waren. Aan de hand hiervan is besloten om al dan niet 
samen te werken met mensen v.w.b. de nasleep van het W.N . C. -gebeuren, 
Los hiervan blyft in Groningen gesproken worden met de verklaardersters 

~ om zodoende duidelykheid te kunnen krygen over het hoe , wat en waarom van 
verklaringen. Zolang deze duidelykheid er nog niet is hebben we besloten 
deze mensen niet mee te laten draaien in gezamelyke aktiviteiten die sa
menhangen met de nasleep van het W. N. C.-gebeuren,(b.v. gezamelyke proces
voorbereiding, maar ook het diskussieweekend ) . 
Deze houding t . o.v. verklaardersters is gezamelyk besproken op Zondag 18 

j uli j.l. Er zyn ons echter een aantal gebeurtenissen, omstandigheden ter 
ore gekomen waarin van deze lyn wordt afgeweken. En we vragen ons dan ook 
af hoe hier in andere steden mee wordt omgegaan. 

Ook hierover willen we het de_25ste augustus hebben (met evt. de mogelyk
heid om een afspraak te maken om hierover later, met een grotere groep, 
uitgebreider te kunnen praten). 

Ons "voorstel is "dat steden per i ndividuele verklaarder een (korte) toe
lichting geven over hoe zy met hem of haar zyn omgegaan 

groetjes oet gr • 
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